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Amendamentul 1829
Philippe Juvin

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 operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, păstrează 
documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita impunerea unei sarcini administrative suplimentare și, în esență, inutile, 
responsabilitatea pentru păstrarea documentației ar trebui să se limiteze la un singur punct 
de intrare, și anume operatorul responsabil.

Amendamentul 1830
Sophia in 't Veld

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 operator și persoană 
împuternicită de operator trebuie să fie în 
măsură să demonstreze respectarea 
dispozițiilor prezentului regulament la 
solicitarea autorității de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 1831
Jan Mulder
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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 operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la 
operațiunile de prelucrare în cazul în care 
respectivele operațiuni prezintă riscuri, 
astfel cum se menționează la articolul 33 
alineatul (2), astfel încât să fie în măsură 
să demonstreze, în orice moment, 
respectarea dispozițiilor prezentului 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, păstrează 
documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

Or. en

Amendamentul 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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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 operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, se 
asigură că este în măsură să informeze în 
mod adecvat autoritățile care solicită acest 
lucru cu privire la toate operațiunile de 
prelucrare derulate sub responsabilitatea sa.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se instituie ca regulă generală un principiu clar și universal al responsabilității -
ceea ce înseamnă că operatorii trebuie să fie întotdeauna în măsură să informeze în mod 
adecvat autoritățile care solicită acest lucru cu privire la toate operațiunile de prelucrare 
derulate sub responsabilitatea lor.

Amendamentul 1834
Wim van de Camp

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 operator păstrează un registru 
al tuturor operațiunilor de prelucrare 
derulate sub responsabilitatea sa, în cazul 
în care aceste operațiuni prezintă un risc 
ridicat în ceea ce privește respectarea 
drepturilor fundamentale ale persoanelor 
vizate, în special a vieții private a 
acestora, în conformitate cu rezultatele 
evaluării impactului asupra protecției 
datelor, astfel cum se menționează la 
articolul 33.

Or. en

Justificare

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
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Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Amendamentul 1835
Nathalie Griesbeck

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 operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa, care este actualizată 
în mod periodic.

Or. fr

Justificare

Acest amendament urmărește să sporească eficacitatea cerinței referitoare la documentație.

Amendamentul 1836
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1
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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 operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, păstrează 
documentația referitoare la principalele 
categorii de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

Or. en

Amendamentul 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, păstrează 
documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

Or. en

Amendamentul 1838
Marie-Christine Vergiat

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 operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa. Documentația este 
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actualizată în mod periodic.

Or. fr

Amendamentul 1839
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

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 operator și persoană 
împuternicită de operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
păstrează documentația referitoare la 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa, oferind informații cu 
privire la practicile de manipulare a 
datelor, inclusiv la scopul în care se 
efectuează prelucrarea datelor și la 
operatorul de date pentru care se 
realizează această prelucrare. 

Or. en

Amendamentul 1840
Ewald Stadler

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 operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, păstrează 
documentația referitoare la toate 
operațiunile de prelucrare derulate sub 
responsabilitatea sa.

Or. de
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Amendamentul 1841
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
dispoziții ale prezentului regulament, 
fiecare operator și persoană împuternicită 
de operator păstrează documentația 
referitoare la transferurile de date către 
țări terțe sau organizații internaționale, 
inclusiv la identificarea țării terțe sau a 
organizației internaționale respective, 
organizația, întreprinderea, entitatea 
publică sau autoritatea competentă în 
cauză, la temeiul juridic al transferului și, 
în cazul transferurilor menționate la 
articolul 44 alineatul (1) litera (h), 
documentația referitoare la garanțiile 
corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obligația operatorului nu se aplică 
IMM-urilor care prelucrează date doar ca 
o activitate auxiliară la vânzarea de 
bunuri și servicii. Activitatea auxiliară ar 
trebui să fie definită ca activitate 
comercială sau activitate necomercială 
care nu este asociată cu activitățile de 
bază ale unei întreprinderi. În ceea ce 
privește protecția datelor, activitățile de 
prelucrare a datelor care reprezintă mai 
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puțin de 50 % din cifra de afaceri a 
întreprinderii sunt considerate auxiliare.

Or. en

Amendamentul 1843
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

eliminat

(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) 
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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).

Or. en

Amendamentul 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Întreprinderile sau organizațiile care 
nu dispun de un responsabil cu protecția 
datelor sau de o certificare valabilă 
suficientă utilizează modelul de 
documentație stabilit prin lege cu privire 
la toate operațiunile de prelucrare 
realizate sub responsabilitatea lor. 
Această documentație cuprinde cel puțin 
următoarele informații:

Or. es

Amendamentul 1845
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Registrul cuprinde cel puțin 
următoarele informații:

Or. en
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Justificare

Datele de contact ale operatorului sunt cunoscute de operator și nu sunt relevante în vederea 
stabilirii documentației; numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 
sunt cunoscute de operator. Obligația de a include aceste informații în documentație pentru 
fiecare serie de operațiuni de prelucrare ar crea o sarcină de conformitate disproporționată 
pentru operator, întrucât responsabilii cu protecția datelor se schimbă.

Amendamentul 1846
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin informațiile menționate la articolul 
14.

(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 
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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 
categorii de date;
(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Conținutul articolului 28 privind cerințele legate de documentație este mutat la articolul 14 
privind drepturile de informare. Regulamentul propus poate fi simplificat prin fuzionarea 
unor informații și documente care sunt, în esență, cele două fețe ale aceleiași monede. Acest 
lucru va reduce sarcinile administrative pentru operatorii de date și va facilita înțelegerea și 
exercitarea de către personale fizice a drepturilor lor. A se vedea amendamentele conexe de 
la articolul 14.

Amendamentul 1847
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Această documentație ar trebui să
cuprindă cel puțin următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1848
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Această documentație cuprinde 
următoarele informații:

Or. en

Amendamentul 1849
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau ale oricărei persoane 
împuternicite de către operator, precum și 
al reprezentantului operatorului, dacă este 
cazul;

(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, precum și al reprezentantului 
operatorului, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 1850
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau ale oricărei persoane
împuternicite de către operator, dacă este 
cazul;

(a) numele și datele de contact ale 
persoanei împuternicite de către operator;

Or. de
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Amendamentul 1851
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. en

Justificare

Datele de contact ale operatorului sunt cunoscute de operator și nu sunt relevante în vederea 
stabilirii documentației; numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor 
sunt cunoscute de operator. Obligația de a include aceste informații în documentație pentru 
fiecare serie de operațiuni de prelucrare ar crea o sarcină de conformitate disproporționată 
pentru operator, întrucât responsabilii cu protecția datelor se schimbă.

Amendamentul 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1853
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;

(b) numele și datele de contact ale 
organizației responsabile cu protecția 
datelor sau ale responsabilului cu protecția 
datelor, dacă este cazul;

Or. en

Amendamentul 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);

eliminat

Or. en

Amendamentul 1855
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);

(c) scopul generic al prelucrării datelor;

Or. en
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Amendamentul 1856
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);

(c) informațiile prevăzute la articolul 14 
alineatul (1), în cazul în care persoana 
împuternicită de operator acționează în 
numele unui operator care este direct 
responsabil pentru operațiune;

Or. de

Amendamentul 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1858
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;

(d) informațiile prevăzute la articolul 14 
alineatul (2), în cazul în care persoana 
împuternicită de operator acționează în 
numele unui operator care este 
responsabil în mod indirect pentru 
operațiune;
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Or. de

Amendamentul 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1860
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1861
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. de

Justificare

Acest paragraf nu mai este necesar, având în vedere dispozițiile de mai sus.

Amendamentul 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

(e) destinatarii datelor cu caracter personal, 
inclusiv operatorii cărora le sunt 
comunicate datele cu caracter personal în 
interesul legitim pe care îl urmăresc;

Or. en

Amendamentul 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă este cazul, transferurile de date 
către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării 
terțe sau a organizației internaționale 

eliminat
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respective și, în cazul transferurilor 
prevăzute la articolul 44 alineatul (1)
litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 1864
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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;

eliminat

Or. de

Justificare

Acest paragraf nu mai este necesar, având în vedere dispozițiile de mai sus.

Amendamentul 1865
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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) 

(f) dacă este cazul, transferurile de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională și, în cazul 
transferurilor prevăzute la articolul 44 
alineatul (1) litera (h), o referire la 
garanțiile utilizate;
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litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1867
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;

eliminat

Or. de

Justificare

Acest paragraf nu mai este necesar, având în vedere dispozițiile de mai sus.

Amendamentul 1868
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g  (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea diferitelor categorii de 
date;

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea datelor sau privind 
politica de reținere a datelor aplicabile 
diferitelor categorii de date;

Or. en

Amendamentul 1869
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea diferitelor categorii de 
date;

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea sau arhivarea diferitelor 
categorii de date;

Or. fr

Justificare

Amendament propus de Consiliul Superior al Notariatului Francez: documentația pe care 
operatorii au obligația să o păstreze trebuie să conțină o serie de informații diferite (articolul 
28). Cu toate acestea, anumite categorii de informații nu trebuie să fie șterse, ci arhivate. 
Propunerea de regulament nu menționează această posibilitate. Normele referitoare la 
documentație ar trebui să stabilească o distincție între termenul-limită pentru șteregere și cel 
pentru arhivare.

Amendamentul 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea diferitelor categorii de 
date;

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea diferitelor categorii de 
date, cu condiția ca acest lucru să fie 



AM\929511RO.doc 23/143 PE506.166v03-00

RO

posibil;

Or. es

Justificare

Este necesară o marjă de flexibilitate, întrucât, în cazul multor operațiuni de prelucrare, 
această informație nu poate fi furnizată sau nu se poate furniza decât o indicație cu caracter 
orientativ. 

Amendamentul 1871
Hélène Flautre

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea diferitelor categorii de 
date;

(g) o indicație generală a termenelor-limită 
pentru ștergerea și conservarea diferitelor 
categorii de date;

Or. fr

Amendamentul 1872
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) în cazul în care persoana 
împuternicită de operator prelucrează 
date cu caracter personal într-o țară terță, 
o indicație generală a obligațiilor impuse 
de legislația națională a țării terțe 
respective;

Or. en

Justificare

În cazul în care o obligație impusă de legislația națională a unei țări terțe ar putea prezenta 
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interes pentru persoana vizată.

Amendamentul 1873
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

eliminat

Or. de

Justificare

Acest paragraf nu mai este necesar, având în vedere dispozițiile de mai sus.

Amendamentul 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1875
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1876
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1877
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

eliminat

Or. de

Justificare

Transferat la articolul 29 alineatul (3).

Amendamentul 1878
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3



PE506.166v03-00 26/143 AM\929511RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția persoanei vizate 
și a autorității de supraveghere, la cererea 
acesteia.

Or. en

Amendamentul 1879
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita impunerea unei sarcini administrative suplimentare și, în esență, inutile, 
responsabilitatea pentru păstrarea documentației ar trebui să se limiteze la un singur punct 
de intrare, și anume operatorul responsabil.

Amendamentul 1880
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 

(3) Operatorul sau, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 



AM\929511RO.doc 27/143 PE506.166v03-00

RO

reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. en

Justificare

În toate cazurile, operatorul ar trebui să pună documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere. O obligație corespondentă pentru persoana împuternicită de către operator a 
fost propusă la articolul 26.

Amendamentul 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. en

Amendamentul 1882
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia. Cu toate 
acestea, trebuie să se acorde o atenție și o 
importanță egală bunelor practici și 
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respectării obligațiilor, pe lângă cerința 
referitoare la o documentație completă. 

Or. en

Amendamentul 1883
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. en

Amendamentul 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

(3) Operatorul și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pune 
documentația la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. en

Amendamentul 1885
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul unui grup de întreprinderi în 
cadrul căruia fiecare operator de date 
care face parte din respectivul grup 
efectuează, din punct de vedere al 
conținutului, același tip de operațiuni de 
prelucrare, se va păstra un singur set de 
documentații la nivelul grupului.

Or. en

Amendamentul 1886
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care un operator 
angajează o persoană împuternicită, 
operatorul este responsabil pentru 
păstrarea documentației menționate la 
articolul 28 alineatul (1) și îi poate solicita 
persoanei împuternicite să îi ofere 
asistență în procesul de compilare a 
informațiilor.

Or. en

Amendamentul 1887
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică persoanelor fizice care 
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de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

prelucrează date cu caracter personal fără 
vreun interes comercial;

(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.

Or. de

Amendamentul 1888
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 
de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligația menționată la alineatul (1)
nu se aplică persoanelor fizice care 
prelucrează date cu caracter personal fără 
vreun interes comercial.

(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.

Or. en

Amendamentul 1889
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 
de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică persoanelor fizice care 
prelucrează date cu caracter personal fără 
vreun interes comercial.

(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.

Or. en

Justificare

Întrucât dimensiunea întreprinderii nu este relevantă, dispoziția de la articolul 28 alineatul 
(4) litera (b) poate fi eliminată.

Amendamentul 1890
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 
de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică persoanelor fizice care 
prelucrează date cu caracter personal fără 
vreun interes comercial.

(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.
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Or. en

Amendamentul 1891
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori:

Or. fr

Justificare

Pentru a evita impunerea unei sarcini administrative suplimentare și, în esență, inutile, 
responsabilitatea pentru păstrarea documentației ar trebui să se limiteze la un singur punct 
de intrare, și anume operatorul responsabil.

Amendamentul 1892
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de către 
operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1),
(2) și (3) nu se aplică următoarelor 
categorii de operatori și persoane 
împuternicite de către operatori:

Or. en

Amendamentul 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de către 
operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatul (2)
nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de către 
operatori:

Or. es

Amendamentul 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori:

Or. en

Amendamentul 1895
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii de 
operatori:

Or. en

Amendamentul 1896
Timothy Kirkhope
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în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanelor fizice care prelucrează 
date cu caracter personal fără vreun 
interes comercial; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoanelor fizice care prelucrează date 
cu caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau

(a) persoanelor fizice care prelucrează date 
cu caracter personal fără vreun interes 
comercial, în afara cazului în care datele 
cu caracter personal sunt puse la 
dispoziția unui număr ridicat de persoane
sau un volum considerabil de date cu 
caracter personal ale persoanelor vizate 
sunt prelucrate sau combinate sau 
aliniate cu alte date cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 1898
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal 

eliminat
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doar ca o activitate auxiliară activităților 
sale principale.

Or. en

Amendamentul 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților lor
principale, în afara cazului în care 
întreprinderea sau organizația respectivă 
prelucrează anumite categorii de date 
sensibile cu caracter personal, astfel cum 
sunt definite la articolul 9 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Au fost introduse cerințe detaliate referitoare la documentație cu scopul de a crește nivelul de 
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protecție a datelor cu caracter personal. Propunerile sugerează că aceste cerințe nu ar trebui 
să se aplice organizațiilor definite la articolul 28 alineatul (4) litera (b). Nu ar trebui să 
existe un nivel mai scăzut de protecție pe baza numărului de angajați de care dispune o 
organizație, în cazul în care prelucrarea datelor vizează date sensibile cu caracter personal, 
astfel cum sunt definite la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(b) întreprinderilor sau organizațiilor care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților lor 
principale.

Or. en

Justificare

Limita de 250 de angajați plasează angajatorii pe poziții inegale, este discriminatorie față de 
întreprinderile mai mari și nu este deloc necesară pentru atingerea scopului. Nu există o 
corelație între numărul angajaților și tipul sau volumul datelor cu caracter personal deținute 
de organizație. O organizație mică cu doar câțiva angajați poate controla un volum enorm de 
date cu caracter personal delegate și invers. În plus, limita nu este ușor interpretabilă în 
toate aspectele ei.

Amendamentul 1902
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 500 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților lor
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principale. principale.

Or. en

Amendamentul 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 50 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal ale 
unui număr de sub 250 de persoane vizate
doar ca o activitate auxiliară activităților 
lor principale.

Or. de

Amendamentul 1904
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1905
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1907
Stanimir Ilchev
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. de

Justificare

Autorizația a fost acordată deja în temeiul articolului 14.

Amendamentul 1908
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1910
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(5) Comisia adoptă 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.

Or. es

Amendamentul 1913
Stanimir Ilchev
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Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste dispoziții sunt incluse în cuprinsul articolului 14.

Amendamentul 1914
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare (6) Comisia concepe formulare standard 
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standard pentru documentele la care se face 
referire la alineatul (1). Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

pentru documentele la care se face referire 
la alineatul (1). Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1916
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se face 
referire la alineatul (1). Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(6) Pentru a asigura armonizarea 
cerințelor la nivelul Uniunii, Comisia 
poate să conceapă formulare standard 
pentru documentele la care se face referire 
la alineatul (1). Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1917
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina 
adoptării de orientări referitoare la 
formatul documentelor la care se face 
referire la alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, cooperează, la 
cerere, cu autoritatea de supraveghere 
pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin, 
în special prin furnizarea informațiilor 
menționate la articolul 53 alineatul (2) 
litera (a) și prin asigurarea accesului 
prevăzut la același alineat litera (b).

(1) Operatorul și, după caz, persoana 
împuternicită de către operator și, dacă este 
cazul, reprezentantul operatorului, 
cooperează, la cerere, cu autoritatea de 
supraveghere pentru a-și îndeplini sarcinile 
care le revin, în special prin furnizarea 
informațiilor menționate la articolul 53 
alineatul (2) litera (a) și prin asigurarea 
accesului prevăzut la același alineat 
litera (b).

Or. es

Justificare

Alineatul (1) ar trebui să clarifice faptul că persoana împuternicită de operator va răspunde 
în cazurile în care este necesar, și nu ca regulă generală așa cum se întâmplă în cazul 
operatorului.

Amendamentul 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, cooperează, la 
cerere, cu autoritatea de supraveghere 
pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin, 
în special prin furnizarea informațiilor 
menționate la articolul 53 alineatul (2) 
litera (a) și prin asigurarea accesului 
prevăzut la același alineat litera (b).

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, cooperează, la 
cerere, cu autoritatea de supraveghere 
pentru a-și îndeplini sarcinile care le revin, 
în special prin furnizarea informațiilor 
menționate la articolul 53 alineatul (2) 
litera (a) și prin asigurarea accesului 
prevăzut la același alineat litera (b). 
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Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pun 
documentele la dispoziția autorității de 
supraveghere, pe baza unei cereri care 
prezintă motivele pentru solicitarea 
accesului la documente.

Or. en

Amendamentul 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ca urmare a exercitării, de către 
autoritatea de supraveghere, a 
competențelor prevăzute la articolul 53 
alineatul (2), operatorul și persoana 
împuternicită de către operator răspund 
autorității de supraveghere într-un termen 
rezonabil stabilit de către autoritatea de 
supraveghere. Răspunsul include o 
descriere a măsurilor adoptate și a 
rezultatelor obținute, ca răspuns la 
observațiile autorității de supraveghere.

(2) Ca urmare a exercitării, de către 
autoritatea de supraveghere, a 
competențelor prevăzute la articolul 53 
alineatul (2), operatorul, personal sau prin 
intermediul unui reprezentant, și persoana 
împuternicită de către operator răspund 
autorității de supraveghere într-un termen 
rezonabil stabilit de către autoritatea de 
supraveghere. Răspunsul include o 
descriere a măsurilor adoptate și a 
rezultatelor obținute, ca răspuns la 
observațiile autorității de supraveghere.

Or. es

Justificare

La alineatul (2) lipsește o referire la reprezentant, pentru cazurile în care operatorii se află în 
afara Uniunii.

Amendamentul 1921
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul, reprezentantul său și 
persoana împuternicită de către operator 
pun la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere, documentele 
menționate la articolul 14 sau la articolul 
28, după caz.

Or. de

Amendamentul 1922
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și costurile 
punerii lor în aplicare.

Or. en

Justificare

Prezentul articol este adaptat la formularea utilizată în Directiva privind protecția vieții 
private în comunicațiile electronice, pentru a evita apariția a două seturi de norme pentru o 
singură întreprindere.

Amendamentul 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și costurile 
punerii lor în aplicare.

Or. en

Amendamentul 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv 
pseudonimizarea, pentru a asigura un nivel 
de securitate, în concordanță cu riscurile pe 
care le presupune prelucrarea și cu 
caracterul datelor cu caracter personal care 
trebuie protejate, având în vedere stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare.

Or. en

Amendamentul 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 1926
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator pun în aplicare măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii în 
aplicare, operatorul trebuie să pună în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal care să fie în 
concordanță cu:

(a) prejudiciile care ar putea rezulta în 
urma prelucrării neautorizate sau ilegale 
sau a pierderii, distrugerii sau deteriorării 
accidentale a datelor cu caracter 
personal, astfel cum se menționează la 
articolul 5 alineatul (1) litera (ea) și
(b) natura și anvergura datelor care 
urmează a fi prelucrate.

Or. en
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Justificare

O formulare îmbunătățită..

Amendamentul 1927
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii în 
aplicare, această politică de securitate 
trebuie să includă:
(a) capacitatea de a asigura faptul că 
integritatea datelor cu caracter personal 
este validată;
(b) capacitatea de a asigura o 
confidențialitate, integritate, 
disponibilitate și rezistență continuă a 
sistemelor și serviciilor de prelucrare a 
datelor cu caracter personal;
(c) capacitatea de a restabili 
disponibilitatea datelor și accesul la 
acestea în timp util în cazul în care un 
incident de natură fizică sau tehnică are 
un impact negativ asupra disponibilității, 
integrității și confidențialității sistemelor 
și serviciilor informatice;
(d) în cazul prelucrării datelor sensibile 
cu caracter personal, în conformitate cu 
articolele 8 și 9, măsuri de securitate 
suplimentare, pentru a garanta 
conștientizarea diferitelor situații care 
presupun riscuri și capacitatea de a 
adopta măsuri preventive, corective și de 
atenuare în timp aproape real pentru a 
răspunde vulnerabilităților și incidentelor 
detectate care ar putea constitui riscuri 
pentru securitatea datelor;
(e) un proces pentru testarea, evaluarea și 
aprecierea eficacității politicilor, 
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procedurilor și planurilor de securitate, al 
cărui scop este să asigure menținerea 
eficacității.

Or. en

Justificare

Obiectivul urmărit este promovarea protecției fizice a datelor și a securității rețelelor.

Amendamentul 1928
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal.

(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
respectă cel puțin următoarele cerințe:

(a) garantează că datele cu caracter 
personal pot fi accesate exclusiv de 
personalul autorizat și în scopuri 
autorizate din punct de vedere juridic;
(b) protejează datele cu caracter personal 
stocate sau transmise împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale, a pierderii sau 
deteriorării accidentale și a stocării, 
prelucrării, accesării sau divulgării 
neautorizate sau ilegale; precum și
(c) asigură punerea în aplicare a unei 
politici de securitate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal.

Or. en
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Justificare

Prezentul articol este adaptat la formularea utilizată în Directiva privind protecția vieții 
private în comunicațiile electronice, pentru a evita apariția a două seturi de norme pentru o 
singură întreprindere.

Amendamentul 1929
Joanna Senyszyn

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal.

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal. În cazul în care un 
operator a efectuat o evaluare a 
impactului privind protecția datelor în 
temeiul articolului 33, rezultatele acestei 
evaluări sunt luate în considerare în 
evaluarea riscurilor.

Or. en

Amendamentul 1930
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 

(2) Operatorul și persoana împuternicită de 
operator pun în aplicare măsuri tehnice și 
organizatorice adecvate pentru a asigura 
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alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal.

un nivel de securitate care să fie în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, cum ar fi pseudonimizarea, 
având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 1931
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma unei evaluări a riscurilor, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator adoptă măsurile prevăzute la 
alineatul (1) pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii 
accidentale sau ilegale ori a pierderii 
accidentale, și pentru prevenirea oricărei 
forme de prelucrare ilegală, în special 
divulgarea, accesul sau diseminarea 
neautorizată ori modificarea datelor cu 
caracter personal.

(2) În demersurile întreprinse pentru a 
respecta principiul prevăzut la articolul 5 
alineatul (1) litera (ea), operatorul trebuie 
să aibă în vedere toate orientările 
relevante adoptate de către autoritatea de 
supraveghere în conformitate cu articolul 
38.

Or. en

Justificare

Orientările adoptate de autoritățile naționale de supraveghere ar putea fi utile pentru 
operatori în punerea în aplicare a măsurilor de garantare a securității prelucrării datelor.

Amendamentul 1932
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligațiile legale, în temeiul 
alineatului (1) și al alineatului (2), care ar 
necesita prelucrarea datelor cu caracter 
personal în măsura strict necesară în 
scopul asigurării securității rețelelor și al 
informațiilor, constituie un interes legitim 
urmărit de către operatorul de date sau de 
către persoana împuternicită de operator 
sau în numele acestora, astfel cum este 
prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera 
(f).

Or. en

Justificare

Preluat din avizul depus de ITRE.

Amendamentul 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Obligațiile legale, în temeiul 
alineatului (1) și al alineatului (2), care ar 
necesita prelucrarea datelor cu caracter 
personal în măsura strict necesară în 
scopul asigurării securității rețelelor și al 
informațiilor, constituie un interes legitim 
urmărit de către operatorul de date sau de 
către persoana împuternicită de operator 
sau în numele acestora.

Or. en

Amendamentul 1934
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat
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Or. es

Justificare

Este necesar ca cei responsabili să dispună de suficientă flexibilitate în stabilirea măsurilor 
de securitate care trebuie adoptate în funcție de specificul fiecărui sector și subsector, fără a 
fi necesară o reglementare mai detaliată prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1937
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 

eliminat
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referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) 
și (2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii 
și cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică 
alineatul (4).

Or. en

Justificare

Utilizarea corespunzătoare a măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta 
securitatea prelucrării constituie o funcție operațională care necesită mai curând o expertiză 
în materie de reglementare a specialiștilor în domeniu și nu acte legislative suplimentare.

Amendamentul 1938
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) și 
(2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de prelucrare 
a datelor, ținând seama în special de 
evoluția tehnologiei și a soluțiilor de 
proiectare pentru protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și cel al protecției 
implicite a datelor, cu excepția cazului în 
care se aplică alineatul (4).

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina detalierii 
criteriilor și a cerințelor referitoare la 
măsurile tehnice și organizatorice 
prevăzute la alineatele (1) și (2), stabilind 
inclusiv care este stadiul actual al 
tehnologiei pentru anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor, 
ținând seama în special de evoluția 
tehnologiei și a soluțiilor de proiectare 
pentru protecția datelor începând cu 
momentul conceperii și cel al protecției 
implicite a datelor, cu excepția cazului în 
care se aplică alineatul (4), în conformitate 
cu articolul 66.

Or. en



AM\929511RO.doc 57/143 PE506.166v03-00

RO

Amendamentul 1939
Ioan Enciu

Propunere de regulament
Articolul 30 – 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 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) și 
(2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de prelucrare 
a datelor, ținând seama în special de 
evoluția tehnologiei și a soluțiilor de 
proiectare pentru protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și cel al protecției 
implicite a datelor, cu excepția cazului în 
care se aplică alineatul (4).

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor, în cooperare cu Agenția 
Europeană pentru Securitatea Rețelelor 
Informatice și a Datelor (ENISA), i se 
încredințează sarcina detalierii criteriilor 
și a cerințelor referitoare la măsurile 
tehnice și organizatorice prevăzute la 
alineatele (1) și (2), stabilind inclusiv care 
este stadiul actual al tehnologiei pentru 
anumite sectoare și în anumite situații de 
prelucrare a datelor, ținând seama în 
special de evoluția tehnologiei și a 
soluțiilor de proiectare pentru protecția 
datelor începând cu momentul conceperii și 
cel al protecției implicite a datelor, cu 
excepția cazului în care se aplică alineatul 
(4).

Or. en

Amendamentul 1940
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a:

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
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(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a:

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Este necesar ca cei responsabili să dispună de suficientă flexibilitate în stabilirea măsurilor 
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de securitate care trebuie adoptate în funcție de specificul fiecărui sector și subsector, fără a 
fi necesară o reglementare mai detaliată prin intermediul actelor delegate.

Amendamentul 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a:

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1943
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 

eliminat
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special pentru a:
(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Utilizarea corespunzătoare a măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta 
securitatea prelucrării constituie o funcție operațională care necesită mai curând o expertiză 
în materie de reglementare a specialiștilor în domeniu și nu acte legislative suplimentare.

Amendamentul 1944
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a:

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;
(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 
caracter personal;
(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare.
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Or. en

Amendamentul 1945
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a:

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86, 
cu scopul specificării cerințelor prevăzute 
la alineatele (1) și (2) în diverse situații, în
special pentru a:

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1946
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament orizontal care înlocuiește toate actele de punere în aplicare cu acte delegate 
pentru a garanta implicarea deplină a Parlamentului European în procesul decizional.
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Amendamentul 1947
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, iar 
respectiva încălcare poate afecta negativ 
protecția datelor cu caracter personal sau 
viața privată a persoanei vizate, operatorul 
notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

Or. en

Amendamentul 1948
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate.

Or. en
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Justificare

Prezentul articol este adaptat la formularea utilizată în Directiva privind protecția vieții 
private în comunicațiile electronice, pentru a evita apariția a două seturi de norme pentru o 
singură întreprindere.

Amendamentul 1949
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere din statul membru în care 
este stabilit, fără întârzieri nejustificate și
cât mai curând posibil, după ce a luat 
cunoștință de aceasta.

Or. en

Amendamentul 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității 
de supraveghere fără întârzieri 
nejustificate și, în cazul în care este 
posibil, în termen de cel mult 24 de ore de 
la data la care a luat cunoștință de 
aceasta. Notificarea autorității de 

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
care, prin caracteristicile sale, reprezintă 
un risc semnificativ pentru viața privată a 
persoanelor, operatorul notifică acest 
lucru autorității de supraveghere fără 
întârzieri nejustificate.
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supraveghere trebuie să fie însoțită de o 
explicație motivată în cazul în care 
aceasta nu are loc în termen de 24 de ore.

Or. es

Justificare

Termenul stabilit, de 24 de ore, se poate dovedi a fi nepractic în multe cazuri. Este mai 
important să se stabilească un termen rezonabil, așadar este preferabil să se folosească, pur 
și simplu, termenul „fără întârzieri nejustificate”. Cu toate acestea, prezentul amendament nu 
exclude o soluție precum cea propusă de grupul instituit în temeiul articolului 29, care a 
sugerat o procedură bazată pe două etape, presupunând o notificare imediată sau „fără 
întârzieri nejustificate” a existenței unei probleme, urmată de transmiterea unui raport mai 
detaliat, într-un termen mai lung – dar totuși limitat. 

Amendamentul 1951
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare 
gravă a securității datelor cu caracter 
personal, operatorul notifică acest lucru 
autorității de supraveghere fără întârzieri 
nejustificate și, în cazul în care este posibil, 
în termen de cel mult 24 de ore de la data 
la care a luat cunoștință de aceasta. 
Notificarea autorității de supraveghere 
trebuie să fie însoțită de o explicație 
motivată în cazul în care aceasta nu are loc 
în termen de 24 de ore.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita crearea unei sarcini disproporționate pentru autoritățile de supraveghere, ar 
trebui stabilită o distincție între incidentele majore și cele minore, pe baza unor criterii 
calitative și cantitative.
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Amendamentul 1952
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, iar 
respectiva încălcare poate afecta negativ 
persoana vizată și protecția datelor cu 
caracter personal ale persoanei vizate, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

Or. en

Amendamentul 1953
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității 
de supraveghere fără întârzieri nejustificate 
și, în cazul în care este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore de la data la care a 
luat cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

(1) În cazul în care o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal poate avea un 
efect negativ semnificativ asupra 
intereselor, drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, în special asupra 
dreptului lor la viață privată, operatorul 
notifică această încălcare autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate, 
după ce a luat cunoștință de aceasta.

Or. en
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Justificare

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

Amendamentul 1954
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 72 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 
care aceasta nu are loc în termen de 72 de 
ore.

Or. en

Amendamentul 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității 
de supraveghere fără întârzieri nejustificate 
și, în cazul în care este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore de la data la care a 
luat cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
care poate afecta negativ protecția datelor 
cu caracter personal sau viața privată a 
persoanei în cauză, operatorul notifică 
această încălcare autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate.

Or. en

Amendamentul 1956
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității 
de supraveghere fără întârzieri 
nejustificate și, în cazul în care este 
posibil, în termen de cel mult 24 de ore de 
la data la care a luat cunoștință de 
aceasta. Notificarea autorității de 
supraveghere trebuie să fie însoțită de o 
explicație motivată în cazul în care 
aceasta nu are loc în termen de 24 de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
care are sau poate avea un efect negativ 
semnificativ asupra vieții private a 
persoanelor vizate, operatorul notifică 
această încălcare autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate, 
după ce a luat cunoștință de respectiva 
încălcare, a realizat o anchetă completă 
cu privire la aceasta și a confirmat-o.

Or. en

Amendamentul 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității 
de supraveghere fără întârzieri 
nejustificate și, în cazul în care este 
posibil, în termen de cel mult 24 de ore de 
la data la care a luat cunoștință de 
aceasta. Notificarea autorității de 
supraveghere trebuie să fie însoțită de o 
explicație motivată în cazul în care 
aceasta nu are loc în termen de 24 de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
legată de categorii speciale de date cu 
caracter personal, date cu caracter 
personal care fac obiectul secretului 
profesional, date cu caracter personal 
referitoare la infracțiuni sau la presupusa 
comitere a unei infracțiuni penale sau 
date cu caracter personal referitoare la 
conturi bancare sau conturi de cărți de 
credit, care reprezintă o amenințare gravă 
la adresa drepturilor sau intereselor 
legitime ale persoanei vizate, operatorul 
notifică autorității de supraveghere fără 
întârzieri nejustificate încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul depus de ITRE.

Amendamentul 1958
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 24 de ore de la data la care a luat 
cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul în 

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate și, 
în cazul în care este posibil, în termen de 
cel mult 10 zile lucrătoare de la data la 
care a luat cunoștință de aceasta sau atunci 
când pot fi obținute informații suficiente 
și concludente referitoare la încălcarea 
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care aceasta nu are loc în termen de 24 de 
ore.

securității datelor cu caracter personal. 
Notificarea autorității de supraveghere 
trebuie să fie însoțită de o explicație 
motivată în cazul în care aceasta nu are loc 
în termen de 10 zile lucrătoare. 

Or. en

Amendamentul 1959
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
operatorul notifică acest lucru autorității 
de supraveghere fără întârzieri nejustificate 
și, în cazul în care este posibil, în termen 
de cel mult 24 de ore de la data la care a 
luat cunoștință de aceasta. Notificarea 
autorității de supraveghere trebuie să fie 
însoțită de o explicație motivată în cazul 
în care aceasta nu are loc în termen de 24 
de ore.

(1) În cazul în care are loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal și 
dacă există un risc semnificativ ca această 
încălcare să afecteze negativ drepturile și 
libertățile persoanelor vizate, operatorul 
notifică această încălcare autorității de 
supraveghere fără întârzieri nejustificate, 
după ce a luat cunoștință de aceasta.

Or. en

Justificare

Este necesar un plafon calitativ privind riscurile pentru a preveni crearea unor sarcini 
disproporționate pentru APD.

Amendamentul 1960
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorii transmit notificări 
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autorității de supraveghere din statul 
membru în care sunt stabiliți. În cazul în 
care notificarea se realizează în 
conformitate cu alineatul (4), notificarea 
este transmisă autorității de supraveghere 
din statul membru în care este stabilit 
operatorul responsabil pentru încălcarea 
securității datelor cu caracter personal. 
Operatorii care nu sunt stabiliți pe 
teritoriul Uniunii Europene transmit 
notificări autorității de supraveghere din 
statul membru în care este stabilit 
reprezentantul lor.

Or. en

Justificare

Amendamentul stabilește în mod clar care este autoritatea de supraveghere care trebuie 
notificată. Acest amendament este important în special în cazurile în care persoane din 
diferite state membre sunt afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal; se 
evită astfel obligația de a notifica aceeași încălcare în mai multe state membre, reducând 
astfel sarcina administrativă.

Amendamentul 1961
Michèle Striffler

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorul păstrează o listă a 
cazurilor minore de încălcare și o pune la 
dispoziția autorității de supraveghere.

Or. fr

Justificare

Pentru a evita crearea unei sarcini disproporționate pentru autoritățile de supraveghere, ar 
trebui stabilită o distincție între incidentele majore și cele minore, pe baza unor criterii 
calitative și cantitative.
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Amendamentul 1962
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 
alineatul (2) litera (f), persoana 
împuternicită de către operator îl previne și 
îl informează pe operator imediat după ce 
s-a constatat încălcarea securității datelor 
cu caracter personal.

(2) Persoana împuternicită de către 
operator îl previne și îl informează pe 
operator imediat după ce s-a constatat 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator imediat după ce s-a constatat 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(2) În conformitate cu articolul 26 
alineatul (2) litera (f), persoana 
împuternicită de către operator îl previne și 
îl informează pe operator imediat după ce 
s-a constatat încălcarea securității datelor 
cu caracter personal, după cum se 
menționează la alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
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(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator imediat după ce s-a constatat
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator fără întârzieri nejustificate, după 
ce a fost identificată o încălcare a
securității datelor cu caracter personal care 
este de natură să producă efecte juridice 
negative asupra protecției datelor cu 
caracter personal sau a vieții private a 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 1965
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator imediat după ce s-a constatat 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(2) În conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2) litera (f), persoana împuternicită de 
către operator îl previne și îl informează pe 
operator de urgență după ce s-a constatat 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 1966
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii transmit notificări 
autorității de supraveghere din statul 
membru în care sunt stabiliți. În cazul în 
care notificarea se realizează în 
conformitate cu alineatul (4), notificarea 
este transmisă autorității de supraveghere 
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din statul membru în care este stabilit 
operatorul responsabil pentru încălcarea 
securității datelor cu caracter personal. 
Operatorii care nu sunt stabiliți pe 
teritoriul Uniunii Europene transmit 
notificări autorității de supraveghere din 
statul membru în care este stabilit 
reprezentantul lor.

Or. en

Justificare

Amendamentul stabilește în mod clar care este autoritatea de supraveghere care trebuie 
notificată. Acest amendament este important în special în cazurile în care persoane din 
diferite state membre sunt afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal; se 
evită astfel obligația de a notifica aceeași încălcare în mai multe state membre, reducând 
astfel sarcina administrativă.

Amendamentul 1967
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În evaluarea riscului, ar trebui să se 
solicite operatorului să țină seama de 
factori precum natura datelor, măsura în 
care încălcarea respectivă poate cauza un 
prejudiciu sau un risc semnificativ pentru 
persoana vizată sau poate să aibă efecte 
negative de altă natură asupra drepturilor 
și libertăților persoanei vizate, precum și 
măsura în care riscurile respective sunt
atenuate de măsurile de securitate pe care 
operatorul le-a adoptat în conformitate cu 
articolul 30.

Or. en

Justificare

Este util să se specifice factorii care trebuie luați în considerare.
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Amendamentul 1968
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) 
trebuie cel puțin:

eliminat

(a) să descrie caracterul încălcării 
securității datelor cu caracter personal, 
inclusiv categoriile și numărul 
persoanelor vizate în cauză și categoriile 
și numărul de înregistrări de date în 
cauză;
(b) să comunice identitatea și datele de 
contact ale responsabilului cu protecția 
datelor sau un alt punct de contact de 
unde se pot obține mai multe informații;
(c) să recomande măsuri de atenuare a 
eventualelor efecte negative ale încălcării 
securității datelor cu caracter personal;
(d) să descrie consecințele încălcării 
securității datelor cu caracter personal;
(e) să descrie măsurile propuse sau 
adoptate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securității datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este prea prescriptivă.

Amendamentul 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea menționată la alineatul (1)
trebuie cel puțin:

(3) Notificarea trebuie să conțină detaliile 
necesare pentru ca autoritatea de 
supraveghere să poată evalua gravitatea 
incidentelor și a consecințelor lor și, după 
caz, să recomande adoptarea de măsuri.

(a) să descrie caracterul încălcării 
securității datelor cu caracter personal, 
inclusiv categoriile și numărul 
persoanelor vizate în cauză și categoriile 
și numărul de înregistrări de date în 
cauză;
(b) să comunice identitatea și datele de 
contact ale responsabilului cu protecția 
datelor sau un alt punct de contact de 
unde se pot obține mai multe informații;
(c) să recomande măsuri de atenuare a 
eventualelor efecte negative ale încălcării 
securității datelor cu caracter personal;
(d) să descrie consecințele încălcării 
securității datelor cu caracter personal;
(e) să descrie măsurile propuse sau 
adoptate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securității datelor cu 
caracter personal.

Or. es

Justificare

Nu este necesar să se reglementeze în detaliu conținutul notificărilor, întrucât cazurile ce pot 
apărea în realitate sunt numeroase, iar fiecare sector prezintă trăsături proprii. Ar trebui să 
fie suficientă o informare suficient de detaliată a autorității de supraveghere, pentru ca 
incidentul și consecințele sale să fie evaluate în mod corespunzător. Astfel, notificarea ar 
trebui să conțină următoarele elemente fundamentale: natura incidentelor, consecințele reale 
și estimate, măsurile adoptate și/sau de adoptat.

Amendamentul 1970
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) 
trebuie cel puțin:

(3) Notificarea menționată la alineatul (1) 
trebuie, dacă este posibil:

Or. en

Amendamentul 1971
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să comunice identitatea și datele de 
contact ale responsabilului cu protecția 
datelor sau un alt punct de contact de unde 
se pot obține mai multe informații;

(b) să comunice datele de contact ale 
operatorului sau un alt punct de contact de 
unde se pot obține mai multe informații;

Or. en

Amendamentul 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să descrie măsurile propuse sau 
adoptate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securității datelor cu 
caracter personal.

(e) să descrie măsurile propuse sau 
adoptate de operator pentru a remedia 
problema încălcării securității datelor cu 
caracter personal și/sau pentru a limita 
efectele acesteia.

Or. en

Amendamentul 1973
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Notificarea menționată la alineatul 
(1) nu este necesară dacă operatorul sau 
persoana împuternicită de acesta a 
implementat măsurile tehnologice 
corespunzătoare, care au fost aplicate 
datelor vizate de încălcarea securității 
datelor cu caracter personal, precum 
măsuri care asigură faptul că datele devin 
neinteligibile pentru persoanele care nu 
sunt autorizate să le acceseze.

Or. en

Amendamentul 1974
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritatea națională de 
supraveghere ar trebui să ofere orientări 
în temeiul articolului 38 cu privire la 
circumstanțele specifice în care ar trebui 
să aibă loc notificarea către autoritatea de 
supraveghere. În plus, orientările ar 
trebui să menționeze gradul de detaliere și 
informațiile specifice necesare atunci 
când un operator notifică autorității de 
supraveghere încălcarea securității 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere este cea mai în măsură să decidă cu privire la gradul de 
detaliere și informațiile specifice necesare pentru a aborda o situație de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal în cel mai eficient mod cu putință.
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Amendamentul 1975
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, 
care cuprind o descriere a situației în care 
a avut loc încălcarea, a efectelor acesteia 
și a măsurilor de remediere întreprinse. 
Această documentație trebuie să permită 
autorității de supraveghere să verifice 
conformitatea cu prezentul articol. 
Documentația respectivă include numai 
informațiile necesare în acest scop.

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție este prea prescriptivă.

Amendamentul 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. 
Această documentație trebuie să permită 
autorității de supraveghere să verifice 
conformitatea cu prezentul articol. 
Documentația respectivă include numai 

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
menționate la alineatul (1) din prezentul 
articol, care cuprind o descriere a situației 
în care a avut loc încălcarea, a efectelor 
acesteia și a măsurilor de remediere 
întreprinse. Fără a aduce atingere celor 
menționate mai sus, operatorul sau, după 
caz, persoana împuternicită de acesta, ține 
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informațiile necesare în acest scop. un registru al încălcărilor anterioare și al 
consecințelor lor care nu sunt menționate 
la alineatul (1), dar care au legătură cu 
utilizarea datelor cu caracter personal și 
pune registrul la dispoziția autorităților de 
supraveghere, care ar putea solicita 
transmiterea periodică de copii ale 
acestuia.

Or. es

Amendamentul 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să fie suficientă 
pentru a permite autorității de 
supraveghere să verifice conformitatea cu 
prezentul articol. Documentația respectivă 
include numai informațiile necesare în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 1978
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul păstrează documente (4) Operatorul transmite în cel mai scurt 
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referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

timp atunci când i se solicită acest lucru, 
documentele referitoare la toate cazurile de 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal, care cuprind o descriere a 
situației în care a avut loc încălcarea, a 
efectelor acesteia și a măsurilor de 
remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

Or. en

Amendamentul 1979
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la toate cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, care 
cuprind o descriere a situației în care a avut 
loc încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

(4) Operatorul păstrează documente 
referitoare la cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
menționate la alineatul (1), care cuprind o 
descriere a situației în care a avut loc 
încălcarea, a efectelor acesteia și a 
măsurilor de remediere întreprinse. Această 
documentație trebuie să permită autorității 
de supraveghere să verifice conformitatea 
cu prezentul articol. Documentația 
respectivă include numai informațiile 
necesare în acest scop.

Or. en

Amendamentul 1980
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care operatorul aparține unui 
grup de întreprinderi sau de operatori 
asociați, încălcarea securității datelor cu 
caracter personal poate fi notificată de 
către unitatea principală sau de către un 
alt operator sau o altă întreprindere 
desemnat/desemnată de către operatorii 
asociați sau grupul de întreprinderi.

Or. en

Justificare

Acest amendament vizează evitarea notificărilor multiple în legătură cu aceeași încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

Amendamentul 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cazurile în care există o probabilitate 
ridicată ca încălcarea protecției datelor cu 
caracter personal să aibă un impact 
negativ asupra vieții private a persoanei 
vizate se consideră încălcări grave. 

Or. pl

Amendamentul 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea de supraveghere ar trebui 
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să țină un registru public accesibil al 
încălcărilor grave identificate și 
soluționate.

Or. pl

Amendamentul 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea de supraveghere ține un 
registru public al tipurilor de încălcare 
notificate.

Or. en

Amendamentul 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Notificarea unei încălcări a protecției 
datelor cu caracter personal nu este 
necesară, în mod excepțional, dacă 
operatorul a implementat, fără întârziere, 
măsuri tehnologice corespunzătoare 
pentru a proteja datele cu caracter 
personal vizate de încălcare și dacă aceste 
măsuri asigură faptul că datele expuse 
riscurilor devin neinteligibile pentru 
persoanele care nu sunt autorizate să le 
acceseze.

Or. pl

Amendamentul 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele necesare pentru 
stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru 
circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

eliminat

Or. es

Justificare

În acest caz, actele delegate adoptate de Comisie ar trebui să se limiteze la conceperea unui 
format standard pentru notificarea incidentelor și pentru înregistrarea încălcărilor și 
consecințelor lor.

Amendamentul 1986
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele necesare pentru 
stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru 
circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele necesare pentru 
stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru 
circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1988
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele necesare pentru 
stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru 
circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1989
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele necesare pentru 
stabilirea încălcării menționate la alineatele 
(1) și (2) și pentru circumstanțele speciale 
în care un operator și o persoană 
împuternicită de către operator au obligația 
de a notifica încălcarea securității datelor 
cu caracter personal.

(5) În urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul de a indica mai 
detaliat criteriile și cerințele necesare 
pentru stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru circumstanțele 
speciale în care un operator și o persoană 
împuternicită de către operator au obligația 
de a notifica încălcarea securității datelor 
cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 1990
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității 
de supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 

eliminat
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prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1991
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității 
de supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1992
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în aplicare 

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul stabilirii unui format standard 
al notificării adresate autorității de 
supraveghere, a procedurilor aplicabile în 
cazul obligației de notificare și a formei și 
a modalităților de întocmire a 
documentației la care se face referire la 
alineatul (4), inclusiv a termenelor pentru 
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respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

ștergerea informațiilor conținute în această 
documentație.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității 
de supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificărilor adresate autorității 
de supraveghere, în conformitate cu 
alineatul (3), precum și al registrului 
încălcărilor și consecințelor lor. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1994
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
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supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2), în urma 
solicitării unui aviz din partea Comitetul 
european pentru protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
supraveghere și procedurile aplicabile în 
cazul depunerii rapoartelor.

Or. en

Amendamentul 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate, operatorul, 
după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate, operatorul, 
după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal în termen de 24 de ore.

Or. en

Amendamentul 1997
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în 
pericol protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private a persoanei 
vizate, operatorul, după notificarea 
prevăzută la articolul 31, informează 
persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal poate avea 
efecte adverse asupra protecției datelor cu 
caracter personal și a vieții private a 
persoanei vizate în ceea ce privește 
proporționalitatea, operatorul, după 
notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 1998
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în 
pericol protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private a persoanei 
vizate, operatorul, după notificarea 
prevăzută la articolul 31, informează 
persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal are sau poate 
avea efecte adverse semnificative asupra
vieții private a persoanei vizate, iar 
reducerea la minimum a prejudiciului 
implică luarea de măsuri de către 
persoanele vizate, operatorul, după 
notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
disproporționat de dificil. În cazul în care 
informarea persoanelor vizate ar implica 
riscuri și mai mari de prejudicii grave 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal sau a vieții private a persoanei 
vizate, operatorul poate, în urma 
consultării autorității de supraveghere, să 
amâne informarea persoanelor vizate 
până în momentul în care riscurile 
respective nu mai sunt atât de 
semnificative.

Or. en

Amendamentul 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate, operatorul, 
după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal, a 
vieții private a persoanei vizate, a 
drepturilor sau a intereselor sale legitime, 
operatorul, după notificarea prevăzută la 
articolul 31, informează persoana vizată, 
fără întârzieri nejustificate, cu privire la 
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încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a 
unei persoane vizate în cazul în care 
aceasta ar putea avea drept rezultat, de 
exemplu, furtul sau fraudarea identității, 
vătămarea corporală, umilirea gravă sau 
afectarea reputației.

Or. en

Justificare

Preluat de la Comisia ITRE.

Amendamentul 2000
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție trebuie să asigure că datele devin 
neinteligibile persoanelor care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care încălcarea 
securității datelor nu a cauzat prejudicii 
semnificative cetățenilor, iar operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție asigură faptul că datele devin 
neinteligibile, imposibil de utilizat sau 
anonime pentru persoanele care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

Or. en
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Amendamentul 2001
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție trebuie să asigure că datele devin 
neinteligibile persoanelor care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție sunt menite să asigure faptul că 
datele devin neinteligibile persoanelor care 
nu sunt autorizate să le acceseze, ținând 
cont de natura datelor, de evoluțiile 
tehnologice din momentul respectiv și de 
costuri.

Or. en

Amendamentul 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu poate fi 
amânată decât în cazul în care informarea 
ar putea duce la o circulație și mai extinsă 
a datelor în cauză și se realizează după ce
operatorul demonstrează, într-un mod 
satisfăcător, autorității de supraveghere că 
a pus în aplicare măsuri tehnologice 
adecvate de protecție și că respectivele 
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personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție trebuie să asigure că datele devin 
neinteligibile persoanelor care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

măsuri au fost aplicate în cazul datelor 
afectate de încălcarea securității datelor cu 
caracter personal. Astfel de măsuri 
tehnologice de protecție asigură faptul că 
datele devin neinteligibile persoanelor care 
nu sunt autorizate să le acceseze.

Or. en

Justificare

Chiar și după implementarea măsurilor de protecție, persoana vizată ar trebui să știe că 
datele sale cu caracter personal ar putea fi compromise.

Amendamentul 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează, într-un mod satisfăcător, 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție trebuie să asigure că datele devin 
neinteligibile persoanelor care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu caracter 
personal a persoanei vizate nu este 
necesară în cazul în care încălcarea 
securității datelor nu a produs prejudicii 
semnificative, iar operatorul a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție asigură faptul că datele devin 
neinteligibile, imposibil de utilizat sau 
anonime pentru persoanele care nu sunt 
autorizate să le acceseze.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul depus de ITRE.
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Amendamentul 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care, după punerea în 
aplicare a măsurilor tehnologice sugerate, 
are loc o altă încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, operatorul 
este obligat să informeze întotdeauna 
persoana vizată în cel mai scurt timp.

Or. en

Amendamentul 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana vizată nu este notificată în 
situațiile în care această notificare ar 
putea obstrucționa în mod clar 
investigațiile în curs sau ar putea periclita 
ori întârzia soluționarea încălcării 
securității. Dreptul Uniunii și legislația 
statelor membre pot prevedea dispoziții 
detaliate cu privire la aceste situații, 
urmărind întotdeauna un obiectiv de 
interes public și respectând spiritul 
dreptului la protecția datelor.

Or. es

Justificare

Este necesar să se prevadă un tip de protecție pentru situațiile în care notificarea persoanei 
vizate sau a unora dintre persoanele vizate ar putea compromite investigația și/sau 
soluționarea încălcării securității.
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Amendamentul 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 32 – 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 
privind circumstanțele în care o încălcare 
a securității datelor cu caracter personal 
ar putea aduce atingere datelor cu 
caracter personal menționate la alineatul 
(1).

eliminat

Or. es

Justificare

Competențele pe care le oferă acest articol Comisiei depășesc domeniul de aplicare al actelor 
delegate. În plus, nu este necesară o detaliere suplimentară a criteriilor la articolul 32, 
întrucât interpretarea corectă a acestuia ar trebui să fie responsabilitatea autorității de 
supraveghere și, în ultimă instanță, a tribunalelor.

Amendamentul 2007
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 32 – 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 
privind circumstanțele în care o încălcare 
a securității datelor cu caracter personal 
ar putea aduce atingere datelor cu 
caracter personal menționate la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2008
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 32 – 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 
privind circumstanțele în care o încălcare 
a securității datelor cu caracter personal 
ar putea aduce atingere datelor cu 
caracter personal menționate la alineatul 
(1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2009
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 32 – 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 
privind circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1).

(5) În urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor privind circumstanțele în care o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal ar putea aduce atingere datelor cu 
caracter personal menționate la alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 2010
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2011
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în vederea stabilirii formei în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și a procedurilor aplicabile 
respectivei informări.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări, acordând o atenție 
deosebită cazurilor care afectează un 
mare număr de persoane. Actele de 
punere în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 2013
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2), în 
urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 2014
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Capitolul IV – secțiunea 3 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR
AUTORIZAȚIA PREALABILĂ

GESTIONAREA PROTECȚIEI 
DATELOR PE DURATA CICLULUI DE 
VIAȚĂ

Or. en

Justificare

Operatorii ar trebui să se concentreze pe protecția datelor cu caracter personal pe durata 
întregului ciclu de viață al datelor, de la culegere la prelucrare și eliminare, investind de la 
început într-un cadru de gestionare sustenabilă a datelor și instituind un mecanism 
cuprinzător de asigurare a conformității. A se vedea de asemenea considerentele 71a, 71b, 
71c și 74a.

Amendamentul 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Informarea altor organizații cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 

personal
Un operator care informează o persoană 
vizată cu privire la încălcarea securității 
datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 32 poate notifica o altă 
organizație, o instituție guvernamentală 
sau o parte a unei instituții 
guvernamentale cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal în 
cazul în care această organizație, 
instituție guvernamentală sau parte a 
instituției guvernamentale poate fi în 
măsură să reducă riscul de prejudiciu 
care ar putea rezulta sau să atenueze 
prejudiciul. Aceste notificări se pot face 
fără a informa persoana vizată, în cazul 
în care informațiile sunt comunicate 
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numai în scopul reducerii riscului de 
prejudiciu adus persoanei vizate, care ar 
putea rezulta din încălcare, sau al 
atenuării acestui prejudiciu.

Or. en

Justificare

Deseori, alte organizații sau instituții guvernamentale sunt în măsură să contribuie la 
atenuarea prejudiciului care poate afecta o persoană vizată ca urmare a încălcării securității 
datelor cu caracter personal, în cazul în care acestea sunt informate cu privire la încălcare și 
la circumstanțele încălcării.

Amendamentul 2016
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a
Analiza de risc cu privire la protecția 

datelor
(1) Operatorul efectuează o analiză de 
risc cu privire la operațiunile de 
prelucrare a datelor, stabilind dacă sunt 
prezenți cel puțin doi dintre factorii de 
risc menționați la articolul 5b alineatele 
(1)-(10).
(2) În cazul în care sunt prezenți cel puțin 
doi dintre factorii de risc menționați la 
articolul 5b alineatele (1)-(10), operatorul 
sau persoana împuternicite de acesta, 
care acționează în numele operatorului, 
realizează o evaluare a impactului privind 
protecția datelor în temeiul articolului 33.
(3) În cazul în care sunt prezenți mai 
puțin de doi dintre factorii de risc 
menționați la articolul 5b alineatele (1)-
(10), se păstrează documentele referitoare 
la analiza de risc și concluziile acesteia.
(4) Analiza de risc se revizuiește cel târziu 
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după un an sau imediat, în cazul în care 
natura, domeniul de aplicare sau scopul 
operațiunilor de prelucrare a datelor se 
modifică în mod semnificativ.

Or. en

Justificare

Operatorii ar trebui să se concentreze pe protecția datelor cu caracter personal pe durata 
întregului ciclu de viață al datelor, de la culegere la prelucrare și eliminare, investind de la 
început într-un cadru de gestionare sustenabilă a datelor și instituind un mecanism 
cuprinzător de asigurare a conformității. A se vedea de asemenea considerentele 71a, 71b, 
71c și 74a.

Amendamentul 2017
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, care 
acționează în numele operatorului, trebuie 
să efectueze o evaluare a impactului 
operațiunilor de prelucrare prevăzute 
asupra protecției datelor cu caracter 
personal.

(1) Atunci când se solicită în temeiul 
articolului 32a alineatul (2), operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator, care acționează în numele 
operatorului, efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Justificare

Evaluările impactului ar trebui să fie necesare numai dacă rezultatele unei evaluări de risc 
impun realizarea lor.

Amendamentul 2018
Philippe Juvin
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze
o evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal. O evaluare unică este 
suficientă pentru abordarea unui set de 
operațiuni de prelucrare care prezintă 
riscuri similare.

Or. en

Amendamentul 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, în cazul în care în 
organizație nu există un responsabil cu 
protecția datelor sau dacă nu s-a obținut o 
certificare valabilă corespunzătoare 
pentru prelucrarea de date cu risc ridicat,
efectuează o evaluare a impactului 
operațiunilor de prelucrare prevăzute 
asupra protecției datelor cu caracter 
personal.

Or. es



AM\929511RO.doc 103/143 PE506.166v03-00

RO

Justificare

Acest articol introduce un grad semnificativ de birocrație în fiecare etapă a procedurii de 
gestionare a datelor, mai ales având în vedere faptul că mulți dintre actorii care ar putea fi 
obligați să realizeze aceste evaluări vor fi întreprinderi de o anumită dimensiune, care au un 
responsabil cu protecția datelor.

Amendamentul 2020
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal.

O evaluare a impactului nu este necesară 
în cazul în care:
(a) prelucrarea reprezintă o obligație 
legală; sau
(b) persoana vizată își dă 
consimțământul; sau
(c) se aplică articolul 6 alineatul (1) litera 
(b) sau articolul 38a.

Or. en

Amendamentul 2021
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze
o evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
pot prezenta un grad ridicat de risc pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate 
prin însăși natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, operatorul efectuează o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor vizate, în special 
asupra dreptului la viață privată.

Or. en

Justificare

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30.Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Amendamentul 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
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o evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

caracter personal. O evaluare unică este 
suficientă pentru abordarea unui set de 
operațiuni de prelucrare care prezintă 
riscuri similare.

Or. en

Justificare

O nouă evaluare a impactului asupra vieții private ar trebui să fie necesară numai dacă 
procesul sau proiectul în cauză comportă riscuri pentru viața privată fundamental noi sau 
diferite de cele analizate în trecut. Dacă un proces sau un proiect similar a fost supus în 
trecut unei analize a impactului asupra vieții private, ar trebui să fie analizate din nou doar 
acele aspecte ale procesului sau proiectului care sunt noi sau diferite.

Amendamentul 2023
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, efectuează o evaluare 
a impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal. O evaluare unică este 
suficientă pentru abordarea unui set de 
operațiuni de prelucrare care prezintă 
riscuri similare.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.
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Amendamentul 2024
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze
o evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă un grad ridicat de riscuri specifice 
pentru drepturile și libertățile persoanelor 
vizate prin însăși natura, domeniul de 
aplicare sau scopurile lor sau atunci când 
APD hotărăște că este necesară o 
evaluare a impactului asupra vieții 
private, operatorul efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare 
prevăzute asupra protecției datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, trebuie să efectueze o 
evaluare a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când operațiunile de prelucrare 
prezintă riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile persoanelor vizate prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau scopurile 
lor, operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, efectuează o evaluare 
detaliată a impactului operațiunilor de 
prelucrare prevăzute asupra protecției 
datelor cu caracter personal.

Or. en
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Amendamentul 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) IMM-urile au obligația de a realiza o 
evaluare a impactului doar după al treilea 
an de la înființare, în cazul în care se 
consideră că prelucrarea datelor este una 
dintre activitățile lor principale. Este 
vorba de cazurile în care veniturile din 
prelucrare reprezintă 50 % din venitul 
IMM-urilor.

Or. en

Justificare

Cercetările arată că majoritatea IMM-urilor se închid în primii trei ani de la înființare. Dacă 
se prevede această perioadă de timp înainte de obligația de a efectua evaluarea impactului, 
toate întreprinderile au șansa de a reuși înainte de a suporta cheltuieli excesive.

Amendamentul 2027
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Această cerință nu se aplică:
(a) microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii care 
prelucrează date doar ca activitate 
auxiliară pe lângă activitățile principale;
(b) niciunei microîntreprinderi sau 
întreprinderi mici sau mijlocii în primii 
trei ani după înființare.

Or. en
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Justificare

Sunt necesare derogări pentru IMM-uri, pentru a evita sarcini disproporționale.

Amendamentul 2028
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarele operațiuni de prelucrare 
prezintă în special riscurile specifice la 
care se face referire la alineatul (1):

eliminat

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează 
analizarea ori întocmirea de previziuni în 
special în ceea ce privește situația 
economică a persoanei fizice, locul în 
care se află, sănătatea, preferințele 
personale, încrederea de care se bucură 
sau comportamentul acesteia, care se 
bazează pe prelucrarea automată și pe 
care se bazează măsurile care produc 
efecte juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respectivă;
(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa și originea etnică 
sau informații necesare pentru furnizarea 
de asistență medicală, studii 
epidemiologice sau studii privind boli 
mentale sau infecțioase prelucrarea 
datelor pentru adoptarea de măsuri sau 
decizii care vizează anumite persoane pe 
scară largă;
(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);
(d) procesarea datelor cu caracter 
personal în sistemele de evidență a datelor 
de mari dimensiuni privind minorii sau 
procesarea datelor biometrice sau 
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genetice;
(e) alte operațiuni de prelucrare de date 
pentru care este necesară consultarea 
autorității de supraveghere în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (2) 
litera (b).

Or. en

Justificare

Transferat la articolul 5b (nou).

Amendamentul 2029
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Următoarele operațiuni de prelucrare 
prezintă în special riscurile specifice la 
care se face referire la alineatul (1):

(2) Următoarele operațiuni de prelucrare 
pot prezenta un grad ridicat de riscuri
specifice, la care se face referire la 
alineatul (1):

Or. en

Amendamentul 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează analizarea 
ori întocmirea de previziuni în special în 
ceea ce privește situația economică a 
persoanei fizice, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează analizarea 
ori întocmirea de previziuni în special în 
ceea ce privește situația economică a 
persoanei fizice, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
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comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respectivă;

comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice adverse asupra vieții private a 
persoanei vizate;

Or. en

Amendamentul 2031
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează analizarea 
ori întocmirea de previziuni în special în 
ceea ce privește situația economică a 
persoanei fizice, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respectivă;

(a) respectându-se excepțiile de la 
articolul 20 alineatul (2) litera (c) și de la 
articolul 21, o evaluare sistematică și 
cuprinzătoare a aspectelor personale 
referitoare la o persoană fizică sau care 
vizează analizarea ori întocmirea de 
previziuni în special în ceea ce privește 
situația economică a persoanei fizice, locul 
în care se află, sănătatea, preferințele 
personale, încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice sau care afectează negativ în mod 
semnificativ persoana respectivă;

Or. en

Amendamentul 2032
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 

(a) ținând cont de excepțiile de la articolul 
20 alineatul (2) litera (c) și de restricțiile 
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persoană fizică sau care vizează analizarea 
ori întocmirea de previziuni în special în 
ceea ce privește situația economică a 
persoanei fizice, locul în care se află, 
sănătatea, preferințele personale,
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acesteia, care se bazează 
pe prelucrarea automată și pe care se 
bazează măsurile care produc efecte 
juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respectivă;

de la articolul 21, o evaluare sistematică și 
cuprinzătoare a aspectelor personale 
referitoare la o persoană fizică sau care 
vizează analizarea ori întocmirea de 
previziuni în special în ceea ce privește 
situația economică a persoanei fizice, locul 
în care se află, sănătatea, preferințele 
personale sau încrederea de care se bucură, 
care se bazează numai pe prelucrarea 
automată și pe care se bazează deciziile
care produc efecte juridice sau care 
afectează negativ drepturile fundamentale 
ale persoanei vizate în mod semnificativ;

Or. en

Amendamentul 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa și originea etnică 
sau informații necesare pentru furnizarea 
de asistență medicală, studii 
epidemiologice sau studii privind boli 
mentale sau infecțioase atunci când 
prelucrarea datelor se efectuează pentru 
adoptarea de măsuri sau decizii care 
vizează anumite persoane pe scară largă;

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, opiniile politice, 
convingerile religioase, condamnările 
penale, rasa și originea etnică sau 
informații necesare pentru furnizarea de 
asistență medicală, studii epidemiologice 
sau studii privind boli mentale sau 
infecțioase, atunci când prelucrarea datelor 
se efectuează pentru adoptarea de măsuri 
sau decizii care vizează anumite persoane 
pe scară largă;

Or. en

Amendamentul 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa și originea etnică 
sau informații necesare pentru furnizarea 
de asistență medicală, studii 
epidemiologice sau studii privind boli 
mentale sau infecțioase atunci când 
prelucrarea datelor se efectuează pentru 
adoptarea de măsuri sau decizii care 
vizează anumite persoane pe scară largă;

(b) prelucrarea informațiilor privind viața 
sexuală, sănătatea, rasa, originea etnică și 
statutul socio-economic sau informații 
necesare pentru furnizarea de asistență 
medicală, studii epidemiologice sau studii 
privind boli mentale sau infecțioase atunci 
când prelucrarea datelor se efectuează 
pentru adoptarea de măsuri sau decizii care 
vizează anumite persoane;

Or. en

Amendamentul 2035
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

eliminat

Or. en

Justificare

Supravegherea video a autostrăzilor sau a altor zone accesibile publicului reprezintă o 
măsură general acceptată și eficientă pentru protejarea drepturilor și libertăților altor 
persoane. Nu există niciun motiv pentru restricționarea utilizării acestei măsuri condiționând 
supravegherea video de rezultatele evaluării impactului privind protecția datelor.

Amendamentul 2036
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

eliminat

Or. en

Amendamentul 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2038
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, care implică utilizarea 
tehnicilor specifice, cum ar fi 
recunoașterea facială, sau care nu 
răspund așteptărilor legitime ale 
publicului larg;

Or. en
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Amendamentul 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării 
dispozitivelor optoelectronice 
(supravegherea video) sau a oricăror alte 
dispozitive de detectare;

Or. en

Amendamentul 2040
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor 
optoelectronice (supravegherea video);

(c) monitorizarea automată pe scară largă
a zonelor accesibile publicului;

Or. en

Justificare

Prevederea trebuie să aibă un caracter neutru din punct de vedere tehnologic.

Amendamentul 2041
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procesarea datelor cu caracter (d) prelucrarea unor categorii speciale de 
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personal în sistemele de evidență a datelor 
de mari dimensiuni privind minorii sau 
procesarea datelor biometrice sau 
genetice;

date astfel cum se precizează la articolul 9 
alineatul (1), date de localizare, date 
biometrice sau date privind minorii;

Or. en

Amendamentul 2042
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) alte operațiuni de prelucrare de date 
pentru care este necesară consultarea 
autorității de supraveghere în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (2) 
litera (b).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2043
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea de supraveghere creează 
și pune la dispoziția publicului o listă a 
tipurilor de prelucrare pentru care ar fi 
recomandată o evaluare a impactului 
privind protecția datelor. Autoritatea de 
supraveghere comunică această listă 
Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Or. en
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Justificare

O listă publică le-ar putea fi utilă operatorilor de date pentru a decide dacă se recomandă o 
evaluare a impactului privind protecția datelor, cu excepția cazului în care cerința este 
obligatorie.

Amendamentul 2044
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel 
puțin o descriere generală a operațiunilor 
de prelucrare avute în vedere, o evaluare 
a riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate 
în vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare 
drepturile și interesele legitime ale 
persoanelor vizate și ale celorlalte 
persoane interesate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2045
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel 
puțin o descriere generală a operațiunilor 
de prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 

(3) Evaluarea are în vedere gestionarea 
întregului ciclu de viață al datelor cu 
caracter personal, de la culegere la 
prelucrare și eliminare. Evaluarea 
cuprinde:
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vederea evitării riscurilor, garanțiile,
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

(a) o descriere a operațiunilor de prelucrare 
avute în vedere;

(b) o defalcare detaliată a contextului 
prelucrării în temeiul articolului 5a 
alineatele (1)-(8);
(c) o listă a scopurilor prelucrării și a 
intereselor legitime urmărite de operator;
(d) o evaluare a riscurilor privind drepturile 
și libertățile persoanelor vizate în temeiul 
articolului 5b alineatele (1) –(10);
(e) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;
(f) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;
(g) un inventar cuprinzător de date, care 
să menționeze locul și modul de stocare al 
fiecărei categorii de date, precum și 
motivul pentru care stocarea datelor este 
esențială în ceea ce privește utilizatorul 
final;
(h) o explicație referitoare la practicile de 
protecție a datelor de la momentul 
conceperii și de protecție implicită a 
datelor în temeiul articolului 23 care au 
fost puse în aplicare;
(i) o listă a destinatarilor sau a 
categoriilor de destinatari ai datelor cu 
caracter personal, inclusiv a operatorilor 
cărora le sunt comunicate datele cu 
caracter personal în interesul legitim pe 
care îl urmăresc;
(j) dacă este cazul, o listă a transferurilor 
de date avute în vedere către o țară terță 



PE506.166v03-00 118/143 AM\929511RO.doc

RO

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;
(k) măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

Or. en

Justificare

Au fost transferate aici fragmente din articolul 28. Operatorii ar trebui să se concentreze pe 
protecția datelor cu caracter personal pe durata întregului ciclu de viață al datelor, de la 
culegere la prelucrare și eliminare, investind de la început într-un cadru de gestionare 
sustenabilă a datelor și instituind un mecanism cuprinzător de asigurare a conformității. A se 
vedea de asemenea considerentele 71b și 71c.

Amendamentul 2046
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel puțin 
o descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate 
în vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 

(3) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, analizează 
probabilitatea ca operațiunea de 
prelucrare să aducă prejudicii drepturilor 
și libertăților fundamentale ale 
persoanelor vizate sau ale oricărei alte 
persoane, precum și gravitatea acestor 
prejudicii, și oferă explicații cu privire la 
măsurile pe care operatorul intenționează 
să le ia pentru a reduce riscurile de 
prejudicii sau gravitatea acestora, inclusiv 
măsurile de securitate și alte măsuri de 
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și ale celorlalte persoane interesate. protecție și mecanisme pe care operatorul 
intenționează să le pună în practică 
pentru a asigura protecția datelor cu 
caracter personal în conformitate cu
prezentul regulament, luând în considerare
drepturile și interesele legitime ale 
persoanelor vizate și ale celorlalte persoane 
interesate.

Or. en

Justificare

O abordare mai potrivită.

Amendamentul 2047
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel puțin 
o descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

(3) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal, luând în considerare 
drepturile și interesele legitime ale 
persoanelor vizate și ale celorlalte persoane 
interesate.

Or. en

Amendamentul 2048
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel puțin 
o descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

(3) Evaluarea cuprinde cel puțin:

(a) o descriere a operațiunilor de prelucrare 
avute în vedere și a măsurii în care 
acestea sunt necesare și proporționale în 
raport cu scopul;
(b) o evaluare a riscurilor privind drepturile 
și libertățile persoanelor vizate;
(c) măsurile preconizate în vederea evitării 
riscurilor și a reducerii la minimum a 
cantității de date cu caracter personal 
care sunt prelucrate;
(d) garanțiile, măsurile de securitate și 
mecanismele menite să asigure protecția 
datelor cu caracter personal, cum ar fi 
pseudonimizarea, și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

Or. en

Amendamentul 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă cel puțin 
o descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate în 
vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
conformitatea cu dispozițiile prezentului 
regulament, luând în considerare drepturile 
și interesele legitime ale persoanelor vizate 
și ale celorlalte persoane interesate.

(3) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere sistematică și detaliată a 
operațiunilor de prelucrare avute în vedere, 
o evaluare a riscurilor privind drepturile și 
libertățile persoanelor vizate, măsurile 
preconizate în vederea evitării riscurilor, 
garanțiile, măsurile de securitate și 
mecanismele menite să asigure protecția 
datelor cu caracter personal și să 
demonstreze conformitatea cu dispozițiile 
prezentului regulament, luând în 
considerare drepturile și interesele legitime 
ale persoanelor vizate și ale celorlalte 
persoane interesate.

Or. en

Amendamentul 2050
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care operatorul sau 
persoana împuternicită de acesta a 
desemnat o organizație pentru protecția 
datelor sau un responsabil cu protecția 
datelor, aceștia ar trebui să participe la 
procedurile de evaluare a impactului. 

Or. en

Amendamentul 2051
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Or. en

Justificare

Prevederea este imposibilă în practică și nu poate fi executată.

Amendamentul 2052
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 

eliminat
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aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 2054
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2057
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a 
aduce atingere protecției intereselor 
comerciale sau publice ori securității 
operațiunilor de prelucrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a aduce 
atingere protecției intereselor comerciale 

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută.



AM\929511RO.doc 125/143 PE506.166v03-00

RO

sau publice ori securității operațiunilor de 
prelucrare.

Or. en

Amendamentul 2059
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o 
autoritate sau un organism public și 
prelucrarea rezultă dintr-o obligație 
juridică în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (c), care prevede normele și 
procedurile referitoare la operațiunile de 
prelucrare și reglementate de legislația 
Uniunii, alineatele (1) - (4) nu se aplică, 
cu excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea 
unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2060
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o 
autoritate sau un organism public și 
prelucrarea rezultă dintr-o obligație 
juridică în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (c), care prevede normele și 
procedurile referitoare la operațiunile de 
prelucrare și reglementate de legislația 
Uniunii, alineatele (1) - (4) nu se aplică, 

eliminat
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cu excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea 
unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Or. en

Justificare

Orice operațiune de prelucrare a datelor care implică un anumit factor de risc se bazează, 
fără excepție, pe o evaluare a impactului privind protecția datelor. Evaluările impactului 
reprezintă elementul central al oricărui cadru sustenabil de protecție a datelor, garantând 
faptul că întreprinderile înțeleg de la început toate consecințele posibile ale operațiunilor lor 
de prelucrare a datelor. Dacă evaluările impactului sunt riguroase, posibilitatea apariției 
unei încălcări a securității datelor sau a unor operațiuni de invadare a vieții private poate fi 
limitată în mod fundamental.

Amendamentul 2061
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii sau de 
cea națională, alineatele (1) - (4) nu se 
aplică, cu excepția cazului în care statele 
membre consideră că este necesară 
efectuarea unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
publică sau un alt organism însărcinat cu 
o misiune de interes public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 2063
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public sau o autoritate 
sau organism responsabil cu realizarea 
unei sarcini de interes public și 
prelucrarea rezultă dintr-o obligație 
juridică în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (c), care prevede normele și 
procedurile referitoare la operațiunile de 
prelucrare și reglementate de legislația 
Uniunii, alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu 
excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea unei 
astfel de evaluări înaintea desfășurării 
activităților de prelucrare.

Or. fr
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Justificare

Organismelor private sau semipublice li se solicită uneori să realizeze sarcini de serviciu 
public. Acest amendament dorește să asigure includerea acestor situații.

Amendamentul 2064
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii sau a 
statelor membre, alineatele (1) - (4) nu se 
aplică, cu excepția cazului în care statele 
membre consideră că este necesară 
efectuarea unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Or. en

Justificare

Nu există motive suficiente pentru ca autoritățile publice ale statelor membre să se poată 
abține de la realizarea evaluărilor impactului privind protecția datelor numai atunci când 
este vorba despre operațiunile de prelucrare reglementate de legislația Uniunii.

Amendamentul 2065
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
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la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii sau a 
statelor membre, alineatele (1) - (4) nu se 
aplică, cu excepția cazului în care statele 
membre consideră că este necesară 
efectuarea unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 2066
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Se păstrează documente referitoare la 
evaluare și se stabilește un calendar 
pentru analize periodice ale conformității 
privind protecția datelor în temeiul 
articolului 33a alineatul (1).

Or. en

Justificare

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Amendamentul 2067
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Evaluarea este actualizată fără 
întârziere în cazul în care rezultatele 
analizei conformității privind protecția 
datelor menționate la articolul 33a indică 
probleme în ceea ce privește 
conformitatea.

Or. en

Justificare

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Amendamentul 2068
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Operatorul și persoana împuternicită 
de acesta și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pun 
evaluarea la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. en

Amendamentul 2069
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2070
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Justificare

În acest caz nu este necesară delegarea competențelor.
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Amendamentul 2071
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2072
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 

eliminat
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pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 2073
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care Comisia să aibă nevoie de acte delegate sau de acte de 
punere în aplicare în condițiile în care articolul 33 nu reglementează într-o măsură suficientă 
natura riscurilor implicate, deși acest lucru este pe deplin fezabil.

Amendamentul 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 

eliminat
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scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Or. es

Justificare

Nu se justifică utilizarea actelor delegate în acest caz, întrucât acestea ar viza aspecte 
esențiale ale regulamentului.

Amendamentul 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2076
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2077
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2078
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2079
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscurile specifice menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și cerințelor 
pentru evaluare la care se face referire la 
alineatul (3), inclusiv condițiile de 
scalabilitate, de verificare și posibilitatea 
auditării. În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 

(6) Comisia  încurajează, în special la 
nivel european, stabilirea unor criterii 
comune pentru determinarea gradului de 
risc al operațiunilor de prelucrare, precum 
și realizarea de evaluări ale impactului 
asupra vieții private, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diferitelor 
sectoare, de dimensiunea operatorului, de 
natura datelor, de consecințele prelucrării 
asupra persoanelor vizate și de natura 
operațiunilor de prelucrare.
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mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Amendamentul 2080
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscurile specifice menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și cerințelor 
pentru evaluare la care se face referire la 
alineatul (3), inclusiv condițiile de 
scalabilitate, de verificare și posibilitatea 
auditării. În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

(6) În urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor privind operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscurile 
specifice menționate la alineatele (1) și (2), 
precum și cerințelor pentru evaluare la care 
se face referire la alineatul (3), inclusiv 
condițiile și procedurile de scalabilitate, de 
verificare și posibilitatea auditării. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 2081
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2082
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2083
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 

eliminat
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alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2084
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care Comisia să aibă nevoie de acte delegate sau de acte de 
punere în aplicare în condițiile în care articolul 33 nu reglementează într-o măsură suficientă 
natura riscurilor implicate, deși acest lucru este pe deplin fezabil.

Amendamentul 2085
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 

eliminat
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examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2087
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2088
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2089
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la alineatul 
(3). Actele de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(7) Comitetul european pentru protecția 
datelor, în colaborare cu autoritatea de 
supraveghere, poate să prevadă standarde,
proceduri și orientări pentru realizarea, 
verificarea și auditarea evaluării 
menționate la alineatul (3). 

Or. en

Amendamentul 2090
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 33 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
Analiza conformității privind protecția 

datelor
(1) În termen de cel mult doi ani de la 
realizarea unei evaluări a impactului în 
temeiul articolului 33 alineatul (1), 
operatorul sau persoana împuternicită de 
acesta, care acționează în numele
operatorului, realizează o analiză a 
conformității. Această analiză a 
conformității demonstrează faptul că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
are loc în conformitate cu evaluarea 
impactului privind protecția datelor. 
Demonstrează, de asemenea, capacitatea 
operatorului de a respecta alegerile 
independente ale persoanelor vizate în 
conformitate cu articolul 23a.
(2) Analiza conformității se realizează 
periodic, cel puțin din doi în doi ani, sau 
imediat în cazul în care are loc o 
modificare a riscurilor specifice pe care le 
implică operațiunile de prelucrare.
(3) În cazul în care rezultatele analizei 
conformității indică probleme privind 
conformitatea, analiza conformității 
conține recomandări cu privire la 
modalitățile prin care se poate atinge 
conformitatea deplină.
(4) Se păstrează documentele referitoare 
la analiza conformității și recomandările 
pe care le conține. Operatorul și persoana 
împuternicită de acesta și, dacă este cazul, 
reprezentantul operatorului, pun analiza 
conformității la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cererea acesteia.

Or. en

Justificare

Operatorii ar trebui să se concentreze pe protecția datelor cu caracter personal pe durata 
întregului ciclu de viață al datelor, de la culegere la prelucrare și eliminare, investind de la 
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început într-un cadru de gestionare sustenabilă a datelor și instituind un mecanism 
cuprinzător de asigurare a conformității. A se vedea de asemenea considerentele 71a, 71b, 
71c și 74a.


