
AM\929512RO.doc PE506.168v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

2012/0011(COD)

6.3.2013

AMENDAMENTELE (7)
2091 - 2350
Proiect de raport
Jan Philipp Albrecht
(PE501.927v04-00)

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general 
privind protecția datelor)

Propunere de regulament
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE506.168v02-00 2/136 AM\929512RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\929512RO.doc 3/136 PE506.168v02-00

RO

Amendamentul 2091
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea prealabilă și consultarea 
prealabilă

Consultarea prealabilă

Or. en

Amendamentul 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea prealabilă și consultarea 
prealabilă

Consultarea prealabilă

Or. en

Amendamentul 2093
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 

eliminat
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care un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

Or. en

Justificare

Întrucât în considerentul 70 se menționează, pe bună dreptate, că obligația generală de a 
înștiința autoritățile de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
creează sarcini administrative și financiare, aceasta nu ar trebui înlocuită cu o obligație 
similară. Operatorii de date trebuie mai degrabă să participe la consultări și să desfășoare 
evaluări de impact detaliate, care trebuie transmise autorității de supraveghere numai la 
cererea acesteia.

Amendamentul 2094
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 
care un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 

eliminat
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vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

Or. en

Amendamentul 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 
care un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2096
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 
care un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2097
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 
care un operator sau o persoană 

eliminat
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împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

Or. en

Justificare

Această dispoziție nu contribuie niciun element util la cerințele din regulament.

Amendamentul 2098
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau nu oferă garanții corespunzătoare 
printr-un instrument obligatoriu din punct 
de vedere juridic, astfel cum se 
menționează la articolul 42 alineatul (5) în 
ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, în conformitate cu 
capitolul V sau în baza unei alte obligații 
stabilite de oricare dintre dispozițiile 
prezentului regulament, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau nu oferă garanții corespunzătoare 
printr-un instrument obligatoriu din punct 
de vedere juridic, astfel cum se 
menționează la articolul 42 alineatul (5) în 
ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
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organizație internațională.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că o autorizare prealabilă este necesară numai pentru anumite transferuri 
de date către țări terțe sau numai în cazul unei obligații impuse de o altă dispoziție. Textul 
inițial putea fi înțeles în sensul că toate tipurile de prelucrare a datelor fac obiectul unei 
autorizări prealabile.

Amendamentul 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau nu oferă garanții corespunzătoare 
printr-un instrument obligatoriu din punct 
de vedere juridic, astfel cum se 
menționează la articolul 42 alineatul (5) în 
ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

(1) În cazul în care în organizație nu 
există un responsabil pentru protecția 
datelor sau organizația nu dispune de o 
certificare valabilă și suficientă pentru 
prelucrarea de date caracterizate de un 
nivel de risc ridicat, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator, 
după caz, obține o autorizație din partea 
autorității de supraveghere înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
pentru a asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care sunt 
expuse persoanele vizate, în cazul în care 
un operator sau o persoană împuternicită 
de către operator adoptă clauzele 
contractuale prevăzute la articolul 42 
alineatul (2) litera (d) sau nu oferă garanții 
corespunzătoare printr-un instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic, 
astfel cum se menționează la articolul 42 
alineatul (5) în ceea ce privește transferul 
de date cu caracter personal către o țară 
terță sau o organizație internațională.

Or. es
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Justificare

Această problemă ar trebui tratată din perspectiva transferurilor internaționale de date.

Amendamentul 2100
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau nu oferă garanții corespunzătoare 
printr-un instrument obligatoriu din 
punct de vedere juridic, astfel cum se 
menționează la articolul 42 alineatul (5) 
în ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau transferă date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională în baza derogărilor de la 
articolul 44.

Or. en

Amendamentul 2101
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 

(1) Operatorul obține o autorizație din 
partea autorității de supraveghere înainte 
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autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau nu oferă garanții corespunzătoare 
printr-un instrument obligatoriu din punct 
de vedere juridic, astfel cum se 
menționează la articolul 42 alineatul (5) în 
ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

de prelucrarea datelor cu caracter personal, 
pentru a asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care sunt 
expuse persoanele vizate, în cazul în care 
un operator sau o persoană împuternicită 
de către operator adoptă clauzele 
contractuale prevăzute la articolul 42 
alineatul (2) litera (d) sau nu oferă garanții 
corespunzătoare printr-un instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic, 
astfel cum se menționează la articolul 42 
alineatul (5) în ceea ce privește transferul 
de date cu caracter personal către o țară 
terță sau o organizație internațională.

Or. en

Amendamentul 2102
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, după caz, 
obține o autorizație din partea autorității 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate, în cazul în 
care un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator adoptă 
clauzele contractuale prevăzute la 
articolul 42 alineatul (2) litera (d) sau nu 
oferă garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5) în ceea ce 
privește transferul de date cu caracter 

(1) În cazul în care a fost efectuată o 
evaluare de impact în conformitate cu 
articolul 33, operatorul de date trebuie să 
se consulte cu autoritatea de 
supraveghere în conformitate cu 
prezentul articol dacă consideră că, în 
ciuda măsurilor prevăzute în evaluarea de 
impact pentru a se asigura protecția 
datelor cu caracter personal, prelucrarea 
preconizată ar putea duce la încălcări 
grave ale drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor vizate de 
datele în cauză.
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personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

Or. en

Justificare

Există cazuri în care riscurile aferente unei operațiuni de prelucrare a datelor sunt de așa 
natură încât operatorul de date ar trebui să se consulte cu autoritatea de supraveghere 
înainte de a decide dacă să o efectueze sau nu. În cazul în care a fost realizată o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor, acest lucru trebuie luat în considerare.

Amendamentul 2103
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot cere, prin lege, ca 
prelucrarea de date cu caracter personal 
de către instituțiile publice sau private 
care execută o sarcină de interes public, 
cum ar fi contribuția la punerea în 
aplicare a securității sociale sau la 
asigurarea sănătății publice, să facă 
obiectul unei autorizări prealabile pentru 
a evita acțiunile de prelucrare care 
afectează grav drepturile fundamentale 
ale persoanelor vizate de datele în cauză.

Or. en

Amendamentul 2104
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când face această apreciere, 
operatorul trebuie să țină seama de 
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următorii factori: natura, anvergura și 
scopul procesării preconizate, măsurile 
prevăzute în evaluarea de impact în 
vederea eliminării riscurilor respective, 
instrumentele actuale și costurile 
implementării.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui să ajute operatorii să decidă dacă este necesară sau nu o 
consultare prealabilă.

Amendamentul 2105
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, care 
acționează în numele operatorului, 
consultă autoritatea de supraveghere 
înainte de prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul de a garanta 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și, în special, pentru 
a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

eliminat

(a) o evaluare a impactului privind 
protecția datelor, astfel cum se prevede la 
articolul 33, indică faptul că operațiunile 
de prelucrare pot prezenta, prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, un grad înalt de riscuri 
specifice; sau
(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o 
consultare prealabilă cu privire la 
operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscuri specifice pentru 
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drepturile și libertățile persoanelor vizate 
prin însăși natura, domeniul de aplicare 
și/sau scopurile lor, în conformitate cu 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 2106
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, care 
acționează în numele operatorului, 
consultă autoritatea de supraveghere 
înainte de prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul de a garanta 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și, în special, pentru 
a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

eliminat

(a) o evaluare a impactului privind 
protecția datelor, astfel cum se prevede la 
articolul 33, indică faptul că operațiunile 
de prelucrare pot prezenta, prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, un grad înalt de riscuri 
specifice; sau
(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o 
consultare prealabilă cu privire la 
operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscuri specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate 
prin însăși natura, domeniul de aplicare 
și/sau scopurile lor, în conformitate cu 
alineatul (4).

Or. en
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Amendamentul 2107
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, consultă autoritatea 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul de a 
garanta conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și, în special, 
pentru a atenua riscurile la care sunt 
expuse persoanele vizate, atunci când:

(2) Operatorul consultă autoritatea de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal în scopul de a garanta 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament, atunci când:

Or. en

Justificare

Responsabilitatea de a consulta autoritatea de supraveghere ar trebui împărțită în mod clar.

Amendamentul 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, consultă autoritatea 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul de a 
garanta conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și, în special, 
pentru a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, poate consulta
autoritatea de supraveghere înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopul de a garanta conformitatea 
prelucrării prevăzute cu prezentul 
regulament și, în special, pentru a atenua 
riscurile la care sunt expuse persoanele 
vizate, atunci când:

Or. en
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Amendamentul 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, care acționează în 
numele operatorului, consultă autoritatea 
de supraveghere înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopul de a 
garanta conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și, în special, 
pentru a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

(2) În cazul în care în organizație nu 
există un responsabil pentru protecția 
datelor sau dacă nu a fost obținută o 
certificare valabilă și suficientă pentru 
prelucrarea de date caracterizate de un 
grad ridicat de risc, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator, 
care acționează în numele operatorului, 
consultă autoritatea de supraveghere 
înainte de prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul de a garanta 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și, în special, pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, atunci când:

Or. es

Amendamentul 2110
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare a impactului privind 
protecția datelor, astfel cum se prevede la 
articolul 33, indică faptul că operațiunile 
de prelucrare pot prezenta, prin însăși 
natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile lor, un grad înalt de riscuri 
specifice; sau

eliminat

Or. en
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Justificare

Întrucât la considerentul 70 se menționează, pe bună dreptate, că obligația generală de a 
înștiința autoritățile de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
creează sarcini administrative și financiare, aceasta nu ar trebui înlocuită cu o obligație 
similară. Operatorii de date trebuie mai degrabă să participe la consultări și să desfășoare 
evaluări de impact detaliate, care trebuie transmise autorității de supraveghere numai la 
cererea acesteia.

Amendamentul 2111
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o consultare 
prealabilă cu privire la operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate prin însăși natura, 
domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, în 
conformitate cu alineatul (4).

(b) autoritatea de supraveghere consideră 
că este necesar să se efectueze o consultare 
prealabilă cu privire la operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscuri 
specifice pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate prin însăși natura, 
domeniul de aplicare și/sau scopurile lor, în 
conformitate cu alineatul (4); sau

Or. en

Amendamentul 2112
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un operator adoptă clauzele 
contractuale prevăzute la articolul 42 
alineatul (2) litera (d) sau nu oferă 
garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5), pentru 
transferul de date cu caracter personal 



AM\929512RO.doc 17/136 PE506.168v02-00

RO

către o țară terță sau o organizație 
internațională.

Or. en

Justificare

Mutat de la articolul 34 alineatul (1).

Amendamentul 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) un operator adoptă clauzele 
contractuale prevăzute la articolul 42 
alineatul (2) litera (d) sau nu oferă 
garanții corespunzătoare printr-un 
instrument obligatoriu din punct de 
vedere juridic, astfel cum se menționează 
la articolul 42 alineatul (5), pentru 
transferul de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională.

Or. en

Amendamentul 2114
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 

eliminat



PE506.168v02-00 18/136 AM\929512RO.doc

RO

interzice prelucrarea prevăzută și prezintă 
propuneri adecvate pentru remedierea 
acestor aspecte neconforme.

Or. en

Amendamentul 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
interzice prelucrarea prevăzută și prezintă 
propuneri adecvate pentru remedierea 
acestor aspecte neconforme.

(3) Atunci când, în conformitate cu 
atribuțiile sale, constată că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
competentă interzice prelucrarea prevăzută 
și prezintă propuneri adecvate pentru 
remedierea acestor aspecte neconforme. O 
astfel de decizie poate fi contestată într-o 
instanță competentă și este posibil să nu 
poată fi pusă în aplicare pe perioada 
contestației, cu excepția cazului în care 
prelucrarea afectează în mod semnificativ 
și imediat persoanele vizate.

Or. en

Amendamentul 2116
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
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atenuate, autoritatea de supraveghere 
interzice prelucrarea prevăzută și prezintă 
propuneri adecvate pentru remedierea 
acestor aspecte neconforme.

atenuate, autoritatea de supraveghere 
competentă interzice prelucrarea prevăzută 
și prezintă propuneri adecvate pentru 
remedierea acestor aspecte neconforme.

Or. en

Amendamentul 2117
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
interzice prelucrarea prevăzută și prezintă 
propuneri adecvate pentru remedierea 
acestor aspecte neconforme.

(3) Atunci când, în conformitate cu 
atribuțiile sale, constată că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 
riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
competentă interzice prelucrarea prevăzută 
și prezintă propuneri adecvate pentru 
remedierea acestor aspecte neconforme. O 
astfel de decizie poate fi contestată într-o 
instanță competentă și este posibil să nu 
poată fi pusă în aplicare pe perioada 
contestației, cu excepția cazului în care 
prelucrarea afectează în mod semnificativ 
și imediat persoanele vizate.

Or. en

Amendamentul 2118
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută nu este conformă cu prezentul 
regulament, în special în cazul în care 

(3) Atunci când consideră că prelucrarea 
prevăzută, menționată la alineatul (2), nu 
ar fi conformă cu prezentul regulament, 
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riscurile nu sunt suficient identificate sau 
atenuate, autoritatea de supraveghere 
interzice prelucrarea prevăzută și prezintă 
propuneri adecvate pentru remedierea 
acestor aspecte neconforme.

autoritatea de supraveghere formulează, 
într-un interval de cel mult șase 
săptămâni de la depunerea cererii de 
consultare, recomandări corespunzătoare 
adresate operatorului de date. Această 
perioadă poate fi prelungită cu o lună, 
ținându-se seama de complexitatea 
prelucrării prevăzute. În cazurile în care 
se aplică prelungirea, operatorul sau 
persoana împuternicită de acesta este 
informată cu privire la motivele amânării 
în termen de o lună de la recepționarea 
cererii.

Or. en

Justificare

Această procedură este mai practică.

Amendamentul 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere 
întocmește și publică o listă de operațiuni 
de prelucrare care sunt supuse consultării 
prealabile în conformitate cu alineatul (2) 
litera (b). Autoritatea de supraveghere 
comunică aceste liste Comitetului 
european pentru protecția datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2120
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere 
întocmește și publică o listă de operațiuni 
de prelucrare care sunt supuse consultării 
prealabile în conformitate cu alineatul (2) 
litera (b). Autoritatea de supraveghere 
comunică aceste liste Comitetului 
european pentru protecția datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2121
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere întocmește 
și publică o listă de operațiuni de 
prelucrare care sunt supuse consultării 
prealabile în conformitate cu alineatul (2) 
litera (b). Autoritatea de supraveghere 
comunică aceste liste Comitetului 
european pentru protecția datelor.

(4) Autoritatea de supraveghere întocmește 
și publică o listă de operațiuni de 
prelucrare care pot fi considerate ca 
prezentând un nivel ridicat de riscuri 
specifice. În astfel de cazuri, prelucrarea 
este interzisă, iar în cazul în care 
autoritatea de supraveghere consideră că 
prelucrarea prevăzută nu respectă 
dispozițiile prezentului regulament, 
persoanele împuternicite de către 
operatori formulează propuneri 
corespunzătoare în vederea asigurării 
conformității cu regulamentul. 

Or. en

Amendamentul 2122
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere întocmește 
și publică o listă de operațiuni de 
prelucrare care sunt supuse consultării 
prealabile în conformitate cu alineatul (2) 
litera (b). Autoritatea de supraveghere 
comunică aceste liste Comitetului european 
pentru protecția datelor.

(4) Autoritatea de supraveghere întocmește 
și publică o listă de operațiuni de 
prelucrare în cazul cărora ar fi 
recomandabilă o consultare prealabilă în 
conformitate cu alineatul (2) litera (b). 
Autoritatea de supraveghere comunică 
aceste liste Comitetului european pentru 
protecția datelor.

Or. en

Justificare

Consultarea prealabilă reprezintă una dintre modalitățile de a asigura respectarea de către 
operatori a regulamentului propus, dar nu este singura modalitate. Consultarea prealabilă 
nu ar trebui să fie obligatorie, iar operatorii de date ar trebui să fie acele persoane care 
decid în primă instanță ce măsuri să adopte pentru a asigura respectarea regulamentului.

Amendamentul 2123
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care lista prevăzută la 
alineatul (4) cuprinde activități de 
prelucrare care presupun furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii către 
persoane vizate din mai multe state 
membre sau la monitorizarea 
comportamentului lor ori pot afecta în 
mod substanțial libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57 înainte de 
adoptarea listei.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2124
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care lista prevăzută la 
alineatul (4) cuprinde activități de 
prelucrare care presupun furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii către 
persoane vizate din mai multe state 
membre sau la monitorizarea 
comportamentului lor ori pot afecta în 
mod substanțial libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57 înainte de 
adoptarea listei.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2125
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care lista prevăzută la 
alineatul (4) cuprinde activități de 
prelucrare care presupun furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii către 
persoane vizate din mai multe state 
membre sau la monitorizarea 
comportamentului lor ori pot afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57 înainte de 
adoptarea listei.

(5) În cazul în care lista prevăzută la 
alineatul (4) cuprinde activități de 
prelucrare care presupun furnizarea de 
bunuri și prestarea de servicii către 
persoane vizate din mai multe state 
membre sau la monitorizarea 
comportamentului lor ori pot afecta în mod 
substanțial libera circulație a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor emite orientări în vederea 
asigurării unei aplicări consecvente a 
normelor, ținând seama de condițiile 
specifice din statele membre.
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Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere se află în poziția cea mai potrivită pentru a evalua fiecare 
operațiune de prelucrare. Comitetul european pentru protecția datelor poate avea un rol 
pozitiv în elaborarea de orientări pentru aplicarea unitară a regulamentului propus, însă este 
de importanță vitală să se țină seama de condițiile specifice din statele membre.

Amendamentul 2126
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator furnizează 
autorității de supraveghere evaluarea 
impactului privind protecția datelor 
prevăzută la articolul 33 și, la cerere, 
orice altă informație care permite 
autorității de supraveghere să facă o 
evaluare a conformității prelucrării și în 
special a riscurilor în privința protecției 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate și a garanțiilor aferente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2127
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator furnizează 
autorității de supraveghere evaluarea 
impactului privind protecția datelor 
prevăzută la articolul 33 și, la cerere, 

eliminat
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orice altă informație care permite 
autorității de supraveghere să facă o
evaluare a conformității prelucrării și în 
special a riscurilor în privința protecției 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate și a garanțiilor aferente.

Or. en

Amendamentul 2128
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator furnizează autorității de 
supraveghere evaluarea impactului privind 
protecția datelor prevăzută la articolul 33 
și, la cerere, orice altă informație care 
permite autorității de supraveghere să facă 
o evaluare a conformității prelucrării și în 
special a riscurilor în privința protecției 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate și a garanțiilor aferente.

(6) Operatorul furnizează autorității de 
supraveghere, la cerere, evaluarea 
impactului privind protecția datelor în 
conformitate cu articolul 33 și orice altă 
informație care permite autorității de 
supraveghere să facă o evaluare a 
conformității prelucrării și în special a 
riscurilor în privința protecției datelor cu 
caracter personal ale persoanei vizate și a 
garanțiilor aferente.

Or. en

Justificare

Întrucât în considerentul 70 se menționează, pe bună dreptate, că obligația generală de a 
înștiința autoritățile de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
creează sarcini administrative și financiare, aceasta nu ar trebui înlocuită cu o obligație 
similară. Operatorii de date trebuie mai degrabă să participe la consultări și să desfășoare 
evaluări de impact detaliate, care trebuie transmise autorității de supraveghere numai la 
cererea acesteia.

Amendamentul 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator furnizează autorității de 
supraveghere evaluarea impactului privind 
protecția datelor prevăzută la articolul 33 
și, la cerere, orice altă informație care 
permite autorității de supraveghere să facă 
o evaluare a conformității prelucrării și în 
special a riscurilor în privința protecției 
datelor cu caracter personal ale persoanei 
vizate și a garanțiilor aferente.

(6) Operatorul furnizează autorității de 
supraveghere, la cerere, evaluarea 
impactului privind protecția datelor în 
conformitate cu articolul 33 și orice altă 
informație care permite autorității de 
supraveghere să facă o evaluare a 
conformității prelucrării și în special a 
riscurilor în privința protecției datelor cu 
caracter personal ale persoanei vizate și a 
garanțiilor aferente.

Or. en

Amendamentul 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre consultă autoritatea de 
supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptate de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate.

eliminat

Or. es

Justificare

Deși trebuie salutată includerea, în cadrul procesului legislativ, a unor consultări privind 
natura și adecvarea normelor planificate, un regulament al UE nu este un instrument potrivit 
pentru astfel de dispoziții care afectează procedurile legislative din statele membre.



AM\929512RO.doc 27/136 PE506.168v02-00

RO

Amendamentul 2131
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre consultă autoritatea de 
supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptate de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și în special pentru 
a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate.

(7) Statele membre pot consulta autoritatea 
de supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptate de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și în special pentru 
a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate.

Or. en

Amendamentul 2132
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre consultă autoritatea de 
supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptate de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării prevăzute 
cu prezentul regulament și în special pentru 
a atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate.

(7) Statele membre consultă autoritatea de 
supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptate de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
demonstra conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care sunt 
expuse persoanele vizate.

Or. en
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Amendamentul 2133
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind stabilirea gradului înalt de risc 
specific prevăzut la alineatul 2 litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2134
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind stabilirea gradului înalt de risc 
specific prevăzut la alineatul 2 litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2135
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind stabilirea gradului înalt de risc 

eliminat
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specific prevăzut la alineatul 2 litera (a).

Or. en

Amendamentul 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind stabilirea gradului înalt de risc 
specific prevăzut la alineatul 2 litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2137
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind stabilirea gradului înalt de risc 
specific prevăzut la alineatul 2 litera (a).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2138
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru consultările 
prealabile menționate la alineatele (1) și 
(2), precum și formulare și proceduri 
standard de informare a autorităților de 
supraveghere, în conformitate cu alineatul 
(6). Actele de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(9) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în ceea ce privește elaborarea de 
formulare și proceduri standard pentru 
consultările prealabile menționate la 
alineatul (2), precum și de formulare și 
proceduri standard de informare a 
autorităților de supraveghere, în 
conformitate cu alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 2139
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru autorizațiile și 
consultările prealabile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și formulare și 
proceduri standard de informare a 
autorităților de supraveghere, în 
conformitate cu alineatul (6). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(9) Comisia poate elabora formulare 
standard pentru autorizațiile și consultările 
prealabile menționate la alineatele (1) și 
(2), precum și formulare standard de 
informare a autorităților de supraveghere, 
în conformitate cu alineatul (6). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), în 
urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru autorizațiile și
consultările prealabile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și formulare și 
proceduri standard de informare a 
autorităților de supraveghere, în 
conformitate cu alineatul (6). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru consultările 
prealabile menționate la alineatul (2), 
precum și formulare și proceduri standard 
de informare a autorităților de 
supraveghere, în conformitate cu alineatul 
(6). Actele de punere în aplicare se adoptă 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2141
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard pentru autorizațiile și
consultările prealabile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și formulare 
și proceduri standard de informare a 
autorităților de supraveghere, în 
conformitate cu alineatul (6). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(9) Comisia poate elabora formulare și 
proceduri standard neobligatorii pentru 
autorizațiile prealabile. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2142
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Desemnarea responsabilului cu protecția 
datelor

Desemnarea organizației pentru protecția 
datelor sau a responsabilului cu protecția 
datelor

Or. en

Amendamentul 2143
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor sau solicită 
recomandări externe suficiente atunci
când:

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau 

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau 

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate.

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate.

Responsabilul cu protecția datelor poate fi 
deja angajat de întreprindere, 
îndeplinindu-și atribuțiile cu fracțiune de 
normă. Acesta se află în subordinea 
consiliului de administrație al 
întreprinderii, organizației sau autorității 
publice, care poartă responsabilitatea 
finală și este răspunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 2144
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Statele membre încurajează 
desemnarea unui responsabil cu protecția 
datelor de către operatorul de date și 
persoana împuternicită de către operator și 
pot face această desemnare obligatorie în 
unele cazuri prevăzute în legislația 
națională a statului membru respectiv.

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau
(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau
(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de 
prelucrare care, prin natura lor, domeniul 
de aplicare și/sau scopul lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 2145
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor numai atunci când:

Or. en
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Amendamentul 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor sau o organizație 
pentru protecția datelor atunci când:

Or. en

Amendamentul 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pot desemna un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

Or. es

Justificare

Metoda cea mai eficace pentru atingerea acestui obiectiv nu este aplicarea obligatorie, ci 
sensibilizarea și stimularea. Prin urmare, desemnarea unui responsabil cu protecția datelor 
ar trebui să fie opțională, și nu obligatorie.

Amendamentul 2148
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor sau o organizație 
pentru protecția datelor atunci când:

Or. en

Amendamentul 2149
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor atunci 
când:

(1) Operatorul desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

Or. en

Justificare

Amendamentul propus la articolul 33 alineatul (1) presupune și faptul că obligația de a numi 
un responsabil cu protecția datelor nu se poate aplica persoanei împuternicite. Prin urmare, 
persoana împuternicită este eliminată. Cu toate acestea, persoana împuternicită poate decide 
să numească un responsabil cu protecția datelor.

Amendamentul 2150
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator analizează dacă să 
desemneze sau nu un responsabil cu 
protecția datelor atunci când:
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Or. en

Justificare

O autoritate pentru protecția datelor nu este necesară în toate cazurile.

Amendamentul 2151
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Cu excepția cazului în care astfel de 
sarcini sunt deja îndeplinite, operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor, conform dispozițiilor de la 
articolul 4, atunci când:

Or. en

Amendamentul 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează, după ce obțin 
aprobarea reprezentanților angajaților 
întreprinderii în cauză, cel puțin un 
responsabil cu protecția datelor atunci 
când:

Or. de

Amendamentul 2153
Sophia in 't Veld
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează sau 
contractează din exterior un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

Or. en

Amendamentul 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează, împreună cu 
reprezentanții lucrătorilor, un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

Or. en

Amendamentul 2155
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor, care este responsabil 
cu supravegherea protecției datelor și cu 
respectarea normelor privind protecția 
datelor, atunci când:

Or. en
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Amendamentul 2156
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să desemneze un 
responsabil cu protecția datelor atunci 
când:

Or. pl

Amendamentul 2157
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau

eliminat

Or. es
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Amendamentul 2159
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) riscurile menționate la articolul 33 
alineatul (2) nu sunt neglijabile, chiar și 
în cazul în care activitatea principală a 
întreprinderii nu constă în prelucrarea 
datelor;

Or. en

Amendamentul 2160
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2161
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

eliminat
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Or. en

Justificare

Numărul de angajați nu este un criteriu pentru determinarea faptului dacă prelucrarea 
datelor este necesară sau nu.

Amendamentul 2162
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult;

eliminat

Or. de

Amendamentul 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

eliminat

Or. es

Amendamentul 2164
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

eliminat

Or. pl

Amendamentul 2165
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) sunt prezenți cel puțin doi dintre 
factorii de risc menționați la articolul 5b 
alineatele (1)-(10).

Or. en

Justificare

Acest articol este modificat pentru a ține seama de context și de principiile privind riscurile 
menționate la articolele 5a (nou) și 5b (nou).

Amendamentul 2166
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere, iar rezultatul unei evaluări 
a impactului privind protecția datelor, 
menționată la articolul 33, în ceea ce 
privește prelucrarea în legătură cu 
activitățile sale principale, mai ales cu 
acele activități principale care, prin 
natura, anvergura sau scopul lor, necesită 
o monitorizare regulată și sistematică a 
persoanelor vizate, indică existența unui 
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grad de risc ridicat pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate, în special 
pentru dreptul lor la viață privată, 
indiferent de măsurile adoptate de 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator pentru a atenua aceste 
riscuri. În toate celelalte cazuri, 
desemnarea unui responsabil cu protecția 
datelor este opțională;

Or. en

Justificare

Dimensiunea organizației (> 250 de angajați) nu este un criteriu util pentru a clasifica 
organizațiile în raport cu domeniul de aplicare al prezentului articol. O abordare bazată pe 
riscuri, astfel cum se menționează la articolul 35, ar fi, dimpotrivă, mai potrivită pentru 
realizarea obiectivelor prezentului regulament. Desemnarea unui responsabil cu protecția 
datelor ar trebui, așadar, să fie obligatorie numai în cazul în care operațiunea de prelucrare 
a datelor în legătură cu activitățile sale principale prezintă un risc ridicat. Numai în astfel de 
cazuri cu un grad de risc ridicat se justifică desemnarea obligatorie a unui responsabil cu 
protecția datelor. În toate celelalte cazuri, desemnarea unui responsabil cu protecția datelor 
ar trebui să fie opțională.

Amendamentul 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 50 de angajați sau mai 
mult sau atunci când activitatea 
principală a unei întreprinderi este 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
sau prelucrarea vizează categoriile 
speciale de date cu caracter personal 
menționate la articolul 9 alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 2168
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 500 de angajați sau mai 
mult; sau

Or. en

Amendamentul 2169
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
persoană juridică și vizează peste 500 de 
persoane pe an ori de o întreprindere cu 
250 de angajați sau mai mult sau 
prelucrarea vizează categoriile speciale de 
date cu caracter personal menționate la 
articolul 9 alineatul (1); sau

Or. en

Amendamentul 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
persoană juridică și vizează peste 500 de 
persoane pe an; sau
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Or. en

Amendamentul 2171
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult ori vizează oricare dintre categoriile 
speciale de date cu caracter personal 
menționate la articolul 9 alineatul (1) sau 
date cu caracter personal a căror 
prelucrare ar putea prezenta un risc 
economic sau legat de ocuparea unui loc 
de muncă pentru partea interesată ori ar 
putea prejudicia reputația acesteia; sau

Or. es

Justificare

Se introduce o cerință referitoare la noțiunea de risc aferent prelucrării datelor, indiferent de 
dimensiunea întreprinderii. Orice prelucrare a datelor din categoriile menționate sau orice 
prelucrare care ar putea afecta activele, relațiile de muncă ori reputația părții interesate ar 
putea prezenta un risc semnificativ pentru aceasta.

Amendamentul 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult;

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 50 de angajați sau mai 
mult;

Or. de



AM\929512RO.doc 45/136 PE506.168v02-00

RO

Amendamentul 2173
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
persoană juridică și vizează peste 250 de 
persoane pe an; sau

Or. fr

Amendamentul 2174
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult;

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 50 de angajați sau mai 
mult;

Or. de

Amendamentul 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) colectarea și prelucrarea datelor 
vizează cel puțin 250 de persoane pe an;

Or. de
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Amendamentul 2176
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de 
prelucrare care, prin natura lor, domeniul 
de aplicare și/sau scopul lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.

eliminat

Or. en

Justificare

Această literă este eliminată în conformitate cu amendamentul la litera (b) în legătură cu 
contextul și principiile privind riscurile menționate la articolele 5a (nou) și 5b (nou).

Amendamentul 2177
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de 
prelucrare care, prin natura lor, domeniul 
de aplicare și/sau scopul lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.

eliminat

Or. en

Justificare

Dimensiunea organizației (> 250 de angajați) nu este un criteriu util pentru a clasifica 
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organizațiile în raport cu domeniul de aplicare al prezentului articol. O abordare bazată pe 
riscuri, astfel cum se menționează la articolul 35, ar fi, dimpotrivă, mai potrivită pentru 
realizarea obiectivelor prezentului regulament. Desemnarea unui responsabil cu protecția 
datelor ar trebui, așadar, să fie obligatorie numai în cazul în care operațiunea de prelucrare 
a datelor în legătură cu activitățile sale principale prezintă un risc ridicat. Numai în astfel de 
cazuri cu un grad de risc ridicat se justifică desemnarea obligatorie a unui responsabil cu 
protecția datelor. În toate celelalte cazuri, desemnarea unui responsabil cu protecția datelor 
ar trebui să fie opțională.

Amendamentul 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de 
prelucrare care, prin natura lor, domeniul 
de aplicare și/sau scopul lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2179
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate.

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate. Activitățile principale ar trebui 
definite drept activitățile în cazul 
cărora 50 % din venituri sau din cifra de 
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afaceri anuală obținută din vânzarea de 
date se datorează utilizării acestor date. În 
ceea ce privește protecția datelor, 
activitățile de prelucrare a datelor care nu 
reprezintă mai mult de 50 % din cifra de 
afaceri a întreprinderii sunt considerate 
auxiliare.

Or. en

Justificare

Preluat din avizul depus de ITRE.

Amendamentul 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate.

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate. Activitățile principale ar trebui 
definite drept activitățile în cazul 
cărora 50 % din venituri sau din cifra de 
afaceri anuală obținută din vânzarea de 
date se datorează acestor date. În ceea ce 
privește protecția datelor, activitățile de 
prelucrare a datelor care nu reprezintă 
mai mult de 50 % din cifra de afaceri a 
întreprinderii sunt considerate auxiliare.

Or. en

Justificare

Desemnarea responsabililor cu protecția datelor ar trebui să fie considerată necesară doar 
atunci când activitățile principale ale unei întreprinderi sunt legate de prelucrarea de date cu 
caracter personal.
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Amendamentul 2181
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor, necesită monitorizarea 
periodică și sistematică a persoanelor 
vizate.

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de aplicare 
și/sau scopul lor sau volumul lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.

Or. fr

Amendamentul 2182
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care, prin natura lor, domeniul de 
aplicare și/sau scopul lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.

(c) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de prelucrare 
care au ca scop transferul, transferul cu 
caracter anonim, cercetarea pieței sau 
sondarea opiniei publice;

Or. de

Amendamentul 2183
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când analizează dacă să 
desemneze sau nu un responsabil cu 
protecția datelor, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator trebuie să 
țină seama de astfel de factori precum 
natura, anvergura și scopul prelucrării, 
riscurile pe care aceasta le prezintă 
pentru drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor vizate, alte 
măsuri pe care le propune în vederea 
respectării dispozițiilor din prezentul 
regulament și rentabilitatea.

Or. en

Justificare

Datoria principală de a decide dacă să desemneze sau nu un responsabil cu protecția datelor 
ar trebui să revină în primul rând operatorului sau persoanei împuternicite de către operator.

Amendamentul 2184
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În legislația lor internă, statele 
membre pot include obligații pentru 
operatori sau pentru persoanele 
împuternicite de către operatori de a 
desemna responsabili cu protecția datelor 
în sensul prezentului regulament. Atunci 
când stabilesc aceste obligații, statele 
membre trebuie să țină seama cel puțin de 
factorii menționați la alineatul (1a). Toate 
măsurile de acest tip sunt notificate 
Comisiei.

Or. en
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Justificare

Statele membre ar trebui să poată decide, în conformitate cu legislația lor internă și cu 
practicile lor de reglementare, de a impune obligația desemnării de responsabili cu protecția 
datelor în toate cazurile sau în cazurile care prezintă anumite riscuri.

Amendamentul 2185
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

eliminat

Or. de

Amendamentul 2186
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care ar trebui limitată această posibilitate.

Amendamentul 2187
Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) În cazurile menționate la alineatul (1), 
un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil cu protecția datelor comun.

Or. en

Amendamentul 2188
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor sau o 
organizație unică pentru protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2189
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

Or. en
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Amendamentul 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

Or. es

Amendamentul 2191
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma modificării articolului 35 alineatul (1).

Amendamentul 2192
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.
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numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor. Un 
grup de întreprinderi poate, de asemenea, 
desemna un responsabil unic cu protecția 
datelor pentru una sau mai multe 
operațiuni de prelucrare efectuate de mai 
multe organizații din cadrul grupului.

Or. fr

Amendamentul 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor sau o 
organizație unică pentru protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil cu protecția datelor principal, 
cu condiția să se garanteze accesul ușor la 
un responsabil cu protecția datelor în 
fiecare sit de activitate și ca în fiecare stat 
membru să existe cel puțin un responsabil 
cu protecția datelor.

Or. de

Amendamentul 2196
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolele 33 și 34 nu se aplică în 
cazul menționat la alineatul (1) litera (b).

Or. en

Amendamentul 2197
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor sau 
organizația pentru protecția datelor poate 
fi desemnat pentru mai multe dintre 
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organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

entitățile sale, luând în considerare 
structura organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

Or. en

Amendamentul 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor sau 
organizația pentru protecția datelor poate 
fi desemnat pentru mai multe dintre 
entitățile sale, luând în considerare 
structura organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

Or. en

Amendamentul 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public. Mai multe autorități 
sau organisme publice pot, de asemenea, 
desemna în comun un responsabil cu 
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protecția datelor, ținând seama de 
structura organizatorică a autorităților 
sau organismelor publice în cauză.

Or. en

Justificare

Posibilitatea de a permite mai multor autorități sau organisme publice să desemneze în 
comun un responsabil cu protecția datelor este foarte utilă pentru autoritățile și organismele 
publice mici și mijlocii. În practică, autoritățile publice cooperează deseori și în domeniul 
prelucrării datelor.

Amendamentul 2200
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul sau responsabilii cu 
protecția datelor pot fi desemnați pentru 
mai multe dintre entitățile sale, luând în 
considerare structura organizatorică a 
autorității sau a organismului public.

Or. en

Amendamentul 2201
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
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desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public. Statele membre pot 
adopta norme specifice pentru a permite 
desemnarea unui responsabil cu protecția 
datelor pentru grupurile de responsabili 
publici.

Or. en

Justificare

Birourile responsabililor publici nu au de obicei o dimensiune și structură comparabile cu 
cele ale altor autorități publice. În multe cazuri, o autoritate publică poate conține o singură 
persoană competentă: responsabilul public însuși. Prin urmare, statele membre ar trebui cel 
puțin să aibă posibilitatea de a prevedea desemnarea unui responsabil cu protecția datelor 
comun pentru un grup de responsabili publici (de exemplu, la nivelul organismului de 
supraveghere din domeniul respectiv).

Amendamentul 2202
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
desemnat pentru mai multe dintre entitățile 
sale, luând în considerare structura 
organizatorică a autorității sau a 
organismului public.

(3) În cazul în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator este o 
autoritate sau un organism public, poate fi 
desemnat un responsabil unic cu protecția 
datelor pentru mai multe dintre aceste 
autorități sau organisme, luând în 
considerare structura organizatorică și 
dimensiunea acestora.

Or. en

Justificare

Formulare mai clară.
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Amendamentul 2203
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care operatorul face parte 
dintr-un organism profesional sau dintr-
un organism al operatorilor din același 
sector de activitate, acesta poate desemna 
un responsabil cu protecția datelor 
împuternicit în mod corespunzător de 
organismul în cauză. 

Or. fr

Justificare

Punerea în comun prezintă avantajul cert de a oferi o înțelegere clară a caracteristicilor 
specifice ale unei profesii în ceea ce privește protecția datelor și cunoașterea mai bună a 
acestui aspect de către operatorii vizați. Amendamentul propus ar permite organismelor 
profesionale să desemneze responsabili cu protecția datelor comuni, permițându-le totodată 
membrilor profesiei în cauză să decidă liber dacă să recurgă sau nu la acest serviciu.

Amendamentul 2204
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 
și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite 
de către operatori pot desemna un 
responsabil cu protecția datelor.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2205
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 
și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite de 
către operatori pot desemna un responsabil 
cu protecția datelor.

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 
și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite de 
către operatori pot desemna un responsabil 
cu protecția datelor sau o organizație 
pentru protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 
și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite de 
către operatori pot desemna un responsabil 
cu protecția datelor.

(4) Operatorul, persoana împuternicită de 
către operator, asociațiile și alte organisme 
care reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
pot desemna un responsabil cu protecția 
datelor.

Or. es

Amendamentul 2207
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 
și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite de 
către operatori pot desemna un responsabil
cu protecția datelor.

(4) În alte cazuri decât cele menționate la 
alineatul (1), operatorul, persoana 
împuternicită de către operator, asociațiile 
și alte organisme care reprezintă categorii 
de operatori sau persoane împuternicite de 
către operatori pot desemna unul sau mai 
mulți responsabili cu protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care operatorul face parte 
dintr-un organism profesional sau dintr-
un organism al operatorilor din același 
sector de activitate, acesta poate desemna 
un responsabil cu protecția datelor 
împuternicit în mod corespunzător de 
organismul în cauză. 

Or. fr

Amendamentul 2209
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează responsabilul cu protecția 
datelor în baza calităților profesionale și, 

eliminat
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în special, a cunoștințelor de specialitate 
în materie de legislație și practici privind 
protecția datelor și a capacității de a 
îndeplini sarcinile menționate la articolul 
37. Nivelul necesar al cunoștințelor de 
specialitate se stabilește în special în 
special în funcție de prelucrarea efectuată 
asupra datelor și de gradul de protecție 
impus pentru datele cu caracter personal 
prelucrate de către operator sau de 
persoana împuternicită de către operator.

Or. en

Amendamentul 2210
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor sau organizația pentru 
protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

Or. en

Amendamentul 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37, în conformitate 
cu standarde profesionale stricte. Nivelul 
necesar al cunoștințelor de specialitate se 
stabilește în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

Or. es

Amendamentul 2212
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor sau responsabilii cu 
protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
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către operator. operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

Or. en

Amendamentul 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

(5) După ce obține aprobarea 
reprezentanților lucrătorilor 
întreprinderii, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator desemnează 
responsabilul cu protecția datelor în baza 
calităților profesionale și, în special, a 
cunoștințelor de specialitate în materie de 
legislație și practici privind protecția 
datelor și a capacității de a îndeplini 
sarcinile menționate la articolul 37. Nivelul 
necesar al cunoștințelor de specialitate se 
stabilește în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator. Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator asigură, 
pe contul său, responsabilului cu 
protecția datelor posibilitatea unei 
formări mai aprofundate și a unei formări 
la locul de muncă.

Or. de

Amendamentul 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

(5) După ce se consultă cu reprezentanții 
angajaților, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator desemnează 
responsabilul cu protecția datelor în baza 
calităților profesionale și, în special, a 
cunoștințelor de specialitate în materie de 
legislație și practici privind protecția 
datelor și a capacității de a îndeplini 
sarcinile menționate la articolul 37. Nivelul 
necesar al cunoștințelor de specialitate se 
stabilește în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

Or. en

Amendamentul 2215
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator se asigură 
că orice alte îndatoriri profesionale ale 
responsabilului cu protecția datelor sunt 
compatibile cu sarcinile și atribuțiile 
persoanei care are calitatea de 
responsabil cu protecția datelor și că nu 
generează un conflict de interese.

eliminat

Or. en

Justificare

Această dispoziție este prea prescriptivă.
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Amendamentul 2216
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sunt compatibile cu 
sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sau ale organizației 
pentru protecția datelor sunt compatibile 
cu sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

Or. en

Amendamentul 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sunt compatibile cu 
sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sau ale organizației 
pentru protecția datelor sunt compatibile 
cu sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

Or. en

Amendamentul 2218
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
cu protecția datelor sunt compatibile cu 
sarcinile și atribuțiile persoanei care are
calitatea de responsabil cu protecția datelor 
și că nu generează un conflict de interese.

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că orice alte 
îndatoriri profesionale ale responsabilului 
sau responsabililor cu protecția datelor 
sunt compatibile cu sarcinile și atribuțiile 
persoanei sau ale persoanelor care au
calitatea de responsabili cu protecția 
datelor și că nu generează un conflict de 
interese.

Or. en

Amendamentul 2219
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Responsabilul cu protecția datelor 
poate fi un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator 
sau poate fi, în egală măsură, un furnizor 
de servicii extern.

Or. en

Amendamentul 2220
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 

eliminat
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protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

Or. en

Amendamentul 2221
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest aspect va fi reglementat la articolul 36.

Amendamentul 2222
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 

eliminat
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desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

Or. en

Amendamentul 2223
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2224
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 

eliminat



PE506.168v02-00 70/136 AM\929512RO.doc

RO

desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este prea prescriptivă.

Amendamentul 2225
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale. 
Operatorul informează autoritatea de 
supraveghere competentă cu privire la 
motivele pentru demiterea acestuia.

Or. en

Amendamentul 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



AM\929512RO.doc 71/136 PE506.168v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu 
protecția datelor nu mai îndeplinește 
condițiile cerute pentru exercitarea 
atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit.

Or. en

Justificare

Conducerea ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a da instrucțiuni personalului, 
inclusiv RPD, iar acesta nu ar trebui să aibă posibilitatea de a acționa în mod independent de 
conducere. Conducerea este responsabilă pentru toate activitățile din cadrul organizației, 
inclusiv pentru protecția datelor.

Amendamentul 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

(7) Pe durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
nu mai îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale sau ca urmare 
a unor încălcări grave ale acestora.
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Or. es

Amendamentul 2228
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin patru ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Or. en

Amendamentul 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani la un nivel 
ierarhic corespunzător. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Or. fr
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Amendamentul 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi
demis doar dacă responsabilul cu 
protecția datelor nu mai îndeplinește 
condițiile cerute pentru exercitarea 
atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit.

Or. en

Amendamentul 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează, după ce 
obțin aprobarea reprezentanților 
angajaților întreprinderii în cauză, un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu protecția 
datelor nu mai îndeplinește condițiile 
cerute pentru exercitarea atribuțiilor sale. 
Fără a aduce atingere celor de mai sus, 
responsabilul cu protecția datelor 
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beneficiază de protecție specială împotriva 
discriminării și demiterii, similară cu 
protecția acordată reprezentanților 
lucrătorilor în conformitate cu legislația 
națională, și nu poate fi dezavantajat 
pentru exercitarea atribuțiilor sale.

Or. de

Amendamentul 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă responsabilul cu 
protecția datelor nu mai îndeplinește 
condițiile cerute pentru exercitarea 
atribuțiilor sale.

(7) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează, împreună 
cu reprezentanții lucrătorilor, un 
responsabil cu protecția datelor pentru o 
perioadă de cel puțin doi ani. Mandatul 
responsabilului cu protecția datelor poate fi 
reînnoit. Pe durata mandatului, în 
exercitarea atribuțiilor lor, responsabilii 
cu protecția datelor beneficiază de 
protecție specială împotriva demiterii și 
discriminării, comparabilă cu protecția 
acordată reprezentanților sindicatelor sau 
reprezentanților lucrătorilor în 
conformitate cu legislația națională și 
practicile la nivel național. 

Or. en

Amendamentul 2233
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea de supraveghere are dreptul 
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să solicite o justificare pentru demiterea  
timpurie a unui responsabil cu protecția 
datelor

Or. fr

Amendamentul 2234
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Responsabilul cu protecția datelor 
poate fi un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator 
ori poate să își îndeplinească atribuțiile în 
baza unui contract de servicii.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest aspect va fi reglementat la articolul 36.

Amendamentul 2235
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Responsabilul cu protecția datelor 
poate fi un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator 
ori poate să își îndeplinească atribuțiile în 
baza unui contract de servicii.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2236
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Responsabilul cu protecția datelor 
poate fi un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator 
ori poate să își îndeplinească atribuțiile în 
baza unui contract de servicii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Responsabilul cu protecția datelor poate 
fi un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator
ori poate să își îndeplinească atribuțiile în 
baza unui contract de servicii.

(8) Responsabilul cu protecția datelor poate 
fi un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator. 

Or. en

Justificare

Funcția responsabilului cu protecția datelor nu este doar de natură tehnică. Aceasta necesită 
un control permanent al organizării interne a prestatorului de servicii și, prin urmare, 
afectează toți angajații într-o anumită măsură. Un furnizor extern de servicii care nu este 
prezent tot timpul nu poate îndeplini această cerință.

Amendamentul 2238
Jan Mulder
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator comunică 
autorității de supraveghere și publicului 
numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2239
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator comunică 
autorității de supraveghere și publicului 
numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2240
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator comunică autorității de 
supraveghere și publicului numele și datele 
de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor.

(9) (9) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator comunică 
autorității de supraveghere și publicului 
numele și datele de contact ale 
organismului de protecție a datelor sau
ale responsabilului cu protecția datelor.
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Or. en

Amendamentul 2241
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator comunică autorității de 
supraveghere și publicului numele și datele 
de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor.

(9) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator pune la dispoziția
autorității de supraveghere și publicului 
numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2242
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 
cu privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și de 
a solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta organismul de protecție a datelor 
sau responsabilul cu protecția datelor sau 
organizația pentru protecția datelor cu 
privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și de 
a solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 
cu privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și de 
a solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta organismul de protecție a datelor 
sau responsabilul cu protecția datelor sau 
organizația pentru protecția datelor cu 
privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și de 
a solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2244
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 
cu privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și de 
a solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta  responsabilul sau responsabilii
cu protecția datelor sau organizația pentru 
protecția datelor cu privire la toate 
problemele legate de prelucrarea datelor 
persoanelor vizate și de a solicita 
exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2245
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 

(10) Persoanele vizate au dreptul de a 
contacta responsabilul cu protecția datelor 
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cu privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate și de 
a solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.

cu privire la toate problemele legate de 
prelucrarea datelor persoanelor vizate, de a 
solicita exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament și de a întreprinde 
primii pași pentru remedierea situației. 

Or. en

Amendamentul 2246
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat

Or. en

Justificare

În acest caz nu sunt necesare competențe delegate.

Amendamentul 2247
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

eliminat
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86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 2248
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

eliminat
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86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat

Or. es

Amendamentul 2251
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte eliminat
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acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

Or. en

Amendamentul 2252
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat

Or. en

Justificare

Nu este necesară.

Amendamentul 2253
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 36 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Funcția responsabilului cu protecția datelor Funcția organismului de protecție a 
datelor sau a responsabilului cu protecția 
datelor

Or. en

Amendamentul 2254
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor este 
implicat în mod corespunzător și în timp 
util în toate aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter personal.

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că organismul 
de  protecție a datelor sau responsabilul cu 
protecția datelor este implicat în mod 
corespunzător și în timp util în toate 
aspectele legate de protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor este 
implicat în mod corespunzător și în timp 
util în toate aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter personal.

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că organismul 
de protecție a datelor sau responsabilul cu 
protecția datelor este implicat în mod 
corespunzător și în timp util în toate 
aspectele legate de protecția datelor cu 
caracter personal.
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Or. en

Amendamentul 2256
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor este
implicat în mod corespunzător și în timp 
util în toate aspectele legate de protecția 
datelor cu caracter personal.

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul sau responsabilii cu 
protecția datelor sunt implicați în mod 
corespunzător și în timp util în aspectele 
legate de protecția datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 2257
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața consiliului de 
administrație, care este, în fond, 
responsabil de respectarea prevederilor 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2258
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2259
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii executive 
a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. en

Justificare

Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața conducerii executive în ce privește 
volumul mare de date și importanța protecției datelor.

Amendamentul 2260
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că organismul 
de protecție a datelor sau responsabilul cu 
protecția datelor își exercită îndatoririle și 
atribuțiile în mod independent.

Or. en

Amendamentul 2261
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator care este responsabil de 
protecția datelor cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile prezentului 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției.
Responsabilul cu protecția datelor
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Organismul de protecție a datelor sau
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită atribuțiile în mod independent și 
răspunde direct în fața conducerii executive 
a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. en

Amendamentul 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în 
conformitate cu dispozițiile prezentului 
regulament, și nu i se pot da instrucțiuni 
care să afecteze atribuțiile specifice ale 
funcției sale. Responsabilul cu protecția 
datelor răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

Or. es



AM\929512RO.doc 89/136 PE506.168v02-00

RO

Amendamentul 2264
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției.
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

(2) Responsabilul cu protecția datelor sau
responsabilii cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent.

Or. en

Amendamentul 2265
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii executive 
a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. en

Amendamentul 2266
Timothy Kirkhope
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în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent. Responsabilul cu protecția 
datelor răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

Or. en

Amendamentul 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator, sau în fața 
reprezentanților angajaților întreprinderii.

Or. de

Amendamentul 2268
Ewald Stadler
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

Nu privește versiunea în limba română. În 
versiunea în limba germană se înlocuiește 
termenul „Leistung” prin termenul 
„Geschäftsführung”, ambele însemnând 
„conducere”.

Or. de

Amendamentul 2269
Hélène Flautre

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. În fiecare 
stat membru, responsabilului cu protecția 
datelor i se dau garanții procedurale care 
îi asigură independența  și sancționează 
orice încercare de a-l împiedica să-și 
exercite pe deplin  îndatoririle sale. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator.

Or. fr
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Amendamentul 2270
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoană împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției. 
Responsabilul cu protecția datelor 
răspunde direct în fața conducerii 
operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită îndatoririle și atribuțiile în mod 
independent și că nu primește instrucțiuni 
în privința exercitării funcției.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este prea prescriptivă.

Amendamentul 2271
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele, 
instruire continuă și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Or. en
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Amendamentul 2272
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină organismul de 
protecție a datelor sau pe responsabilul cu 
protecția datelor sau organizația pentru 
protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor 
sale și pune la dispoziție personalul, 
incinta, echipamentele și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Or. en

Amendamentul 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină organismul de 
protecție a datelor sau pe responsabilul cu 
protecția datelor sau organizația pentru 
protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor 
sale și pune la dispoziție personalul, 
incinta, echipamentele și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Or. en

Amendamentul 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator îl sprijină pe 
responsabilul cu protecția datelor în 
îndeplinirea sarcinilor sale și, atunci când 
este necesar, pune la dispoziție personalul, 
incinta, echipamentele și orice alte resurse 
necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și 
atribuțiilor prevăzute la articolul 37.

Or. es

Amendamentul 2275
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale prin punerea la dispoziție a 
mijloacelor corespunzătoare pentru 
îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor 
prevăzute la articolul 37.

Or. en

Amendamentul 2276
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită (3) Operatorul sau persoana împuternicită 



AM\929512RO.doc 95/136 PE506.168v02-00

RO

de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele, 
formare profesională continuă și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

Or. en

Amendamentul 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele, 
formare și orice alte resurse necesare 
pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor 
prevăzute la articolul 37.

Or. de

Amendamentul 2278
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție toate 
resursele necesare, inclusiv personalul, 
incinta, echipamentele, accesul la 
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funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

informație și orice alte resurse necesare 
pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor 
prevăzute la articolul 37 și pentru 
actualizarea cunoștințelor sale 
profesionale.

Dreptul la formare al responsabililor cu 
protecția datelor este garantat în 
conformitate cu dispozițiile legale sau 
contractuale pertinente din statul 
membru în care aceștia își exercită 
atribuțiile. 

Or. fr

Amendamentul 2279
Hélène Flautre

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor și atribuțiilor prevăzute la 
articolul 37.

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator sprijină pe responsabilul 
cu protecția datelor în îndeplinirea 
sarcinilor sale și pune la dispoziție toate 
resursele necesare, inclusiv personalul, 
incinta, echipamentele, accesul la 
informație și orice alte resurse necesare 
pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor 
prevăzute la articolul 37 și pentru 
actualizarea cunoștințelor sale 
profesionale.

Or. fr

Amendamentul 2280
Csaba Sógor
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Responsabilii cu protecția datelor au 
obligația de a respecta secretul privind 
identitatea persoanelor vizate și 
circumstanțele ce permit identificarea 
acestora, cu excepția cazului în care 
persoanele vizate îi eliberează de această 
obligație. În cazul în care, în cursul 
activităților lor, responsabilii cu protecția 
datelor iau cunoștință de date pentru care 
șeful operatorului sau al unei persoane 
angajate de operator are dreptul de a 
refuza prezentarea de dovezi, respectivul 
drept revine și responsabililor cu protecția 
datelor și subordonaților lor.

Or. hu

Amendamentul 2281
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează un organism de protecție a 
datelor sau un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă inițială de cel 
puțin doi ani în cazul unui organism de 
protecție a datelor și pentru o perioadă 
inițială de cel puțin patru ani în cazul 
unui responsabil cu protecția datelor, 
atâta timp cât acesta nu este un furnizor 
de servicii extern. În cazul cu durata cea 
mai scurtă, se aplică perioada pentru 
organismele de protecție a datelor. 
Mandatul organismelor de protecție a 
datelor sau al responsabililor cu protecția 
datelor poate fi reînnoit. Pe durata 
mandatului, responsabilul cu protecția 
datelor poate fi demis doar dacă acesta nu 
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mai îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea îndatoririlor sale.
Aceste dispoziții nu se aplică în cazul  
angajării, pe bază de voluntariat, al unui 
organism de protecție a datelor sau al 
unui responsabil cu protecția datelor, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 
38a din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Dispoziții preluate din articolul 35. În cazul în care se aplică articolul 38a, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator ar trebui să fie în măsură să aplice perioade mai 
flexibile, având în vedere caracterul voluntar al implicării organismului de protecție a 
datelor sau responsabilului cu protecția datelor.

Amendamentul 2282
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Responsabilii cu protecția datelor au 
obligația de a respecta secretul 
profesional în ce privește identitatea 
persoanelor vizate și circumstanțele ce 
permit identificarea acestora, cu excepția 
cazului în care persoanele vizate îi 
eliberează de această obligație.

Or. en

Amendamentul 2283
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
garantează dreptul la formare al 
responsabililor cu protecția datelor 
conform îndatoririlor acestora. 

Or. fr

Amendamentul 2284
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Organismul de protecție a datelor sau 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
un angajat al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator 
ori poate să își îndeplinească atribuțiile în 
temeiul unui contract de servicii.
Desemnarea în calitate de organism de 
protecție a datelor sau de responsabil cu 
protecția datelor nu necesită neapărat 
ocuparea cu normă întreagă a 
organismului sau a lucrătorului respectiv.

Or. en

Justificare

Dispoziții preluate din articolul 35.

Amendamentul 2285
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 37
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37 eliminat
Sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor
(1) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
încredințează responsabilului cu protecția 
datelor cel puțin următoarele sarcini:
(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;
(b) monitorizarea aplicării politicilor 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, inclusiv alocarea 
responsabilităților, formarea personalului 
implicat în operațiunile de prelucrare și 
auditurile aferente;
(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;
(d) asigurarea menținerii unei 
documentații actualizate, prevăzute la 
articolul 28;
(e) monitorizarea documentației, a 
notificării și a comunicării cazurilor de 
încălcare a prevederilor legate de datele 
cu caracter personal, în temeiul 
articolelor 31 și 32;
(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
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introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;
(g) monitorizarea răspunsului la cererile 
adresate de autoritatea de supraveghere, 
și, în limitele competenței responsabilului 
cu protecția datelor, cooperarea cu 
autoritatea de supraveghere, la cererea 
acesteia sau din propria inițiativă a 
responsabilului cu protecția datelor;
(h) asumarea rolului de punct de contact 
pentru autoritatea de supraveghere 
privind aspectele legate de prelucrare și, 
dacă este cazul, consultarea autorității de 
supraveghere, din proprie inițiativă.
(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

Or. en

Justificare

Această dispoziție este prea prescriptivă.

Amendamentul 2286
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează
responsabilului cu protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator asigură că responsabilul 
cu protecția datelor dispune de o fișă a 
postului și de un cod de conduită clare 
care stabilesc în mod explicit îndatoririle 
în materie de protecție a datelor care îi 
sunt încredințate spre exercitare, în 
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special, implementarea și aplicarea 
prezentului regulament și rolul său de 
legătură cu autoritatea de supraveghere.

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;
(b) monitorizarea aplicării politicilor 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, inclusiv alocarea 
responsabilităților, formarea personalului 
implicat în operațiunile de prelucrare și 
auditurile aferente;
(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;
(d) asigurarea menținerii unei 
documentații actualizate, prevăzute la 
articolul 28;
(e) monitorizarea documentației, a 
notificării și a comunicării cazurilor de 
încălcare a prevederilor legate de datele 
cu caracter personal, în temeiul 
articolelor 31 și 32;
(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;
(g) monitorizarea răspunsului la cererile 
adresate de autoritatea de supraveghere, 
și, în limitele competenței responsabilului 
cu protecția datelor, cooperarea cu 
autoritatea de supraveghere, la cererea 
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acesteia sau din propria inițiativă a 
responsabilului cu protecția datelor;
(h) asumarea rolului de punct de contact 
pentru autoritatea de supraveghere privind 
aspectele legate de prelucrare și, dacă este 
cazul, consultarea autorității de 
supraveghere, din proprie inițiativă.

Or. en

Amendamentul 2287
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor

Sarcinile organismului de protecție a 
datelor sau a responsabilului cu protecția 
datelor

Or. en

Amendamentul 2288
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
responsabilului cu protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
organismului de protecție a datelor sau
responsabilului cu protecția datelor sau 
organizației pentru protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

Or. en
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Amendamentul 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
responsabilului cu protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
organismului de protecție a datelor sau
responsabilului cu protecția datelor sau 
organizației pentru protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 2290
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
responsabilului cu protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează 
responsabilului cu protecția datelor sau 
responsabililor cu protecția datelor cel 
puțin următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 2291
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator încredințează
responsabilului cu protecția datelor cel 

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator stabilește sarcinile ce 
trebuie îndeplinite de organismul de 
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puțin următoarele sarcini: protecție a datelor sau de responsabilul cu 
protecția datelor pentru a asigura 
respectarea prezentului regulament:

Or. en

Amendamentul 2292
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 2293
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;

(a) sensibilizarea, informarea și consilierea 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator cu privire la obligațiile 
care îi revin în temeiul prezentului 
regulament, păstrarea unei evidențe a 
acestei activități și a răspunsurilor primite;

Or. en

Amendamentul 2294
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament;

Or. es

Amendamentul 2296
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) monitorizarea aplicării politicilor 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 

(b) monitorizarea aplicării politicilor 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
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personal, inclusiv alocarea 
responsabilităților, formarea personalului 
implicat în operațiunile de prelucrare și 
auditurile aferente;

personal, după cum se menționează la 
articolul 22;

Or. en

Amendamentul 2297
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) monitorizarea aplicării politicilor 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, inclusiv alocarea 
responsabilităților, formarea personalului 
implicat în operațiunile de prelucrare și 
auditurile aferente;

(b) elaborarea, sprijinirea și 
monitorizarea implementării măsurilor 
menționate la articolul 22;

Or. en

Amendamentul 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informarea și consultarea 
reprezentanților lucrătorilor cu privire la 
datele personale ale acestora din urmă;

Or. en

Amendamentul 2299
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;

(c) monitorizarea în conformitate cu  
regulamentul;

Or. en

Amendamentul 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;

(c) monitorizarea respectării 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 2301
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;

(c) monitorizarea respectării 
regulamentului;

Or. en

Amendamentul 2302
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea aplicării prezentului 
regulament, în special în ceea ce privește 
cerințele legate de protecția datelor de la 
momentul conceperii, de protecția 
implicită a datelor, de securitatea datelor, 
de informațiile persoanelor vizate și de 
cererile acestora în exercitarea 
drepturilor lor în temeiul prezentului 
regulament;

(c) monitorizarea respectării prezentului
regulament;

Or. en

Amendamentul 2303
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea menținerii unei eliminat
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documentații actualizate, prevăzute la 
articolul 28;

Or. en

Amendamentul 2304
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea menținerii unei 
documentații actualizate, prevăzute la 
articolul 28;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigurarea menținerii unei 
documentații actualizate, prevăzute la 
articolul 28;

eliminat

Or. es

Amendamentul 2306
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) monitorizarea documentației, a eliminat
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notificării și a comunicării cazurilor de 
încălcare a prevederilor legate de datele 
cu caracter personal, în temeiul 
articolelor 31 și 32;

Or. en

Amendamentul 2307
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) monitorizarea documentației, a 
notificării și a comunicării cazurilor de 
încălcare a prevederilor legate de datele 
cu caracter personal, în temeiul 
articolelor 31 și 32;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2308
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) monitorizarea documentației, a 
notificării și a comunicării cazurilor de 
încălcare a prevederilor legate de datele cu 
caracter personal, în temeiul articolelor 31 
și 32;

(e) elaborarea de proceduri pentru a 
monitoriza, documenta, notifica și 
comunica cazurile de încălcare a 
securității datelor cu caracter personal, în 
temeiul articolelor 31 și 32;

Or. en

Amendamentul 2309
Nils Torvalds
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Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2310
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 

eliminat
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conformitate cu articolele 33 și 34;

Or. es

Amendamentul 2312
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererii de consultare, dacă este 
cazul, în conformitate cu articolele 33 și 
34;

Or. en

Justificare

Consecință a amendamentului la articolul 34.

Amendamentul 2313
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

(f) elaborarea de proceduri de 
monitorizare a  efectuării de către operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererii de autorizare sau 
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

Or. en
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Amendamentul 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererilor de autorizare sau
consultare prealabilă, dacă este cazul, în 
conformitate cu articolele 33 și 34;

(f) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator a evaluării impactului și a 
introducerii cererii de consultare, dacă este 
cazul, în conformitate cu articolele 33 și 
34;

Or. en

Amendamentul 2315
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) monitorizarea răspunsului la cererile 
adresate de autoritatea de supraveghere, 
și, în limitele competenței responsabilului 
cu protecția datelor, cooperarea cu 
autoritatea de supraveghere, la cererea 
acesteia sau din propria inițiativă a 
responsabilului cu protecția datelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2316
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) monitorizarea răspunsului la cererile eliminat
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adresate de autoritatea de supraveghere, 
și, în limitele competenței responsabilului 
cu protecția datelor, cooperarea cu 
autoritatea de supraveghere, la cererea 
acesteia sau din propria inițiativă a 
responsabilului cu protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 2317
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) monitorizarea răspunsului la cererile 
adresate de autoritatea de supraveghere, și, 
în limitele competenței responsabilului cu 
protecția datelor, cooperarea cu autoritatea 
de supraveghere, la cererea acesteia sau din 
propria inițiativă a responsabilului cu 
protecția datelor;

(g) monitorizarea răspunsului la cererile 
adresate de autoritatea de supraveghere și, 
în limitele competenței organismului de 
protecție a datelor sau a responsabilului cu 
protecția datelor, cooperarea cu autoritatea 
de supraveghere, la cererea acesteia sau din 
propria inițiativă a organismului de 
protecție a datelor sau a responsabilului cu 
protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 2318
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asumarea rolului de punct de contact 
pentru autoritatea de supraveghere 
privind aspectele legate de prelucrare și, 
dacă este cazul, consultarea autorității de 
supraveghere, din proprie inițiativă.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2319
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asumarea rolului de punct de contact 
pentru autoritatea de supraveghere 
privind aspectele legate de prelucrare și, 
dacă este cazul, consultarea autorității de 
supraveghere, din proprie inițiativă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2320
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) informarea reprezentanților 
lucrătorilor cu privire la prelucrarea 
datelor acestora din urmă.

Or. en

Amendamentul 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) informarea și consultarea 
reprezentanților angajaților întreprinderii 
cu privire la datele acestora din urmă.
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Or. de

Amendamentul 2322
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2323
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2324
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2325
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 

eliminat
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cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2327
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind sarcinile, certificarea, statutul, 
competențele și resursele responsabilului 
cu protecția datelor la care se face referire 
la alineatul (1).

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind certificarea și statutul 
responsabilului.

Or. es
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Amendamentul 2329
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 37a
RESPONSABILITATEA CONSILIULUI 

DE ADMINISTRAȚIE AL 
ÎNTREPRINDERII

Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un membru al 
consiliului de administrație care are 
responsabilitatea finală pentru  
respectarea prevederilor prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2330
Axel Voss

Propunere de regulament
Capitolul 4 – secțiunea 5 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 CODURI DE CONDUITĂ ȘI 
CERTIFICARE

AUTOREGLEMENTARE, REGULI  
CORPORATIVE OBLIGATORII,
CODURI DE CONDUITĂ ȘI 
CERTIFICARE

Or. en

Amendamentul 2331
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
elaborarea de coduri de conduită menite 
să contribuie la buna aplicare a 
prezentului regulament, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare de prelucrare a datelor, în special 
cu privire la:

eliminat

(a) prelucrarea datelor în mod echitabil și 
transparent;
(b) colectarea datelor;
(c) informarea publicului și a persoanelor 
vizate;
(d) cererile persoanelor vizate în 
exercitarea drepturilor acestora;
(e) informarea și protejarea copiilor;
(f) transferul datelor către țări terțe sau 
organizații internaționale;
(g) mecanisme de monitorizare și de 
asigurare a conformității cu codul de 
către operatorii care aderă la cod;
(h) proceduri extrajudiciare și alte 
proceduri de soluționare a litigiilor pentru 
soluționarea diferendelor între operatori 
și persoanele vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
fără a aduce atingere drepturilor 
persoanelor vizate, conform articolelor 73 
și 75.
(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de 
conduită existente le pot prezenta în 
vederea emiterii unui aviz din partea 
autorității de supraveghere din statul 
membru respectiv. Autoritatea de 
supraveghere poate emite un aviz cu 
privire la conformitatea cu prezentul 
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regulament a proiectului de cod de 
conduită sau a modificărilor aduse 
acestuia. Autoritatea de supraveghere 
solicită opiniile persoanelor vizate sau ale 
reprezentanților lor cu privire la aceste 
proiecte.
(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta Comisiei 
proiecte de coduri de conduită, precum și 
modificări sau extinderi ale codurilor de 
conduită existente.
(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a 
codurilor de conduită și a modificărilor 
sau extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).
(5) Comisia asigură publicitatea adecvată 
pentru codurile asupra cărora s-a decis că 
au valabilitate generală în conformitate 
cu alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
elaborarea de coduri de conduită menite să 
contribuie la buna aplicare a prezentului 
regulament, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare de prelucrare a datelor, în special 

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
participarea la elaborarea de coduri de 
conduită menite să contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, ținând 
seama de caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare de prelucrare a datelor, 
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cu privire la: în special cu privire la:

Or. es

Amendamentul 2333
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
elaborarea de coduri de conduită menite să 
contribuie la buna aplicare a prezentului 
regulament, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare de prelucrare a datelor, în special 
cu privire la:

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
elaborarea de coduri de conduită sau 
adoptarea unui cod de conduită elaborat 
de o autoritate de supraveghere menite să 
contribuie la buna aplicare a prezentului 
regulament, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare de prelucrare a datelor, în special 
cu privire la:

Or. en

Amendamentul 2334
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv. 
Autoritatea de supraveghere poate emite un 

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv. 
Autoritatea de supraveghere emite un aviz 



PE506.168v02-00 124/136 AM\929512RO.doc

RO

aviz cu privire la conformitatea cu 
prezentul regulament a proiectului de cod 
de conduită sau a modificărilor aduse 
acestuia. Autoritatea de supraveghere 
solicită opiniile persoanelor vizate sau ale 
reprezentanților lor cu privire la aceste 
proiecte.

fără întârzieri nejustificate cu privire la 
conformitatea cu prezentul regulament a 
proiectului de cod de conduită sau a 
modificărilor aduse acestuia. Autoritatea de 
supraveghere solicită opiniile persoanelor 
vizate sau ale reprezentanților lor cu privire 
la aceste proiecte.

Or. en

Justificare

Amendamentul este necesar pentru garantarea securității juridice și promovarea utilizării 
codurilor de conduită.

Amendamentul 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv. 
Autoritatea de supraveghere poate emite un 
aviz cu privire la conformitatea cu 
prezentul regulament a proiectului de cod 
de conduită sau a modificărilor aduse 
acestuia. Autoritatea de supraveghere 
solicită opiniile persoanelor vizate sau ale 
reprezentanților lor cu privire la aceste 
proiecte.

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv. 
Autoritatea de supraveghere emite un aviz 
fără întârzieri nejustificate cu privire la 
conformitatea cu prezentul regulament a 
proiectului de cod de conduită sau a 
modificărilor aduse acestuia. Autoritatea de 
supraveghere solicită opiniile persoanelor 
vizate sau ale reprezentanților lor cu privire 
la aceste proiecte.

Or. en
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Amendamentul 2336
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv. 
Autoritatea de supraveghere poate emite un 
aviz cu privire la conformitatea cu 
prezentul regulament a proiectului de cod 
de conduită sau a modificărilor aduse 
acestuia. Autoritatea de supraveghere 
solicită opiniile persoanelor vizate sau ale 
reprezentanților lor cu privire la aceste 
proiecte.

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv. 
Autoritatea de supraveghere poate emite un 
aviz cu privire la conformitatea cu 
prezentul regulament a prelucrării în 
conformitate cu codul.

Or. en

Justificare

Regulamentul reglementează prelucrarea, nu codul.

Amendamentul 2337
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta Comisiei 
proiecte de coduri de conduită, precum și 
modificări sau extinderi ale codurilor de 
conduită existente.

(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori
în mai multe state membre pot prezenta 
Comisiei proiecte de coduri de conduită, 
precum și modificări sau extinderi ale 
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codurilor de conduită existente.

Or. en

Amendamentul 2338
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta Comisiei
proiecte de coduri de conduită, precum și 
modificări sau extinderi ale codurilor de 
conduită existente.

(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta 
Comitetului european pentru protecția 
datelor proiecte de coduri de conduită, 
precum și modificări sau extinderi ale 
codurilor de conduită existente. 

Or. en

Amendamentul 2339
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta Comisiei
proiecte de coduri de conduită, precum și 
modificări sau extinderi ale codurilor de 
conduită existente.

(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta 
Comitetului european pentru protecția 
datelor proiecte de coduri de conduită, 
precum și modificări sau extinderi ale 
codurilor de conduită existente.

Or. en
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Amendamentul 2340
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a 
codurilor de conduită și a modificărilor 
sau extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a 
codurilor de conduită și a modificărilor 
sau extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. es

Amendamentul 2342
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a 
codurilor de conduită și a modificărilor 
sau extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2343
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a codurilor 
de conduită și a modificărilor sau 
extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia este mandatată să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 86  
pentru a decide asupra valabilității generale 
în Uniune a codurilor de conduită și a 
modificărilor sau extinderilor la codurile de 
conduită existente care i-au fost prezentate 
în conformitate cu alineatul (3).

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.



AM\929512RO.doc 129/136 PE506.168v02-00

RO

Amendamentul 2344
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a codurilor 
de conduită și a modificărilor sau 
extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(4) După solicitarea unui aviz al 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 pentru a decide asupra 
conformității cu prezentul regulament și a 
valabilității generale în Uniune a codurilor 
de conduită și a modificărilor sau 
extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Aceste acte 
delegate conferă drepturi de punere în 
aplicare opozabile persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 2345
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru a decide asupra valabilității 
generale în Uniune a codurilor de conduită 
și a modificărilor sau extinderilor la 
codurile de conduită existente care i-au fost 
prezentate în conformitate cu alineatul (3). 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(4) Comitetul european pentru protecția 
datelor poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru a decide asupra valabilității 
generale în Uniune a codurilor de conduită 
și a modificărilor sau extinderilor la 
codurile de conduită existente care i-au fost 
prezentate în conformitate cu alineatul (3). 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

Or. en



PE506.168v02-00 130/136 AM\929512RO.doc

RO

Amendamentul 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia asigură publicitatea adecvată 
pentru codurile asupra cărora s-a decis că 
au valabilitate generală în conformitate 
cu alineatul (4).

eliminat

Or. es

Amendamentul 2347
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia asigură publicitatea adecvată 
pentru codurile asupra cărora s-a decis că 
au valabilitate generală în conformitate cu 
alineatul (4).

(5) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură publicitatea adecvată 
pentru codurile asupra cărora s-a decis că 
au valabilitate generală în conformitate cu 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 2348
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38a
Promovarea autoreglementării

(1) Statele membre, autoritățile de 
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supraveghere naționale și europene și 
Comisia încurajează instrumentele de 
autoreglementare, cum ar fi regulile 
corporatiste obligatorii, codurile de 
conduită și certificarea sau - în cazul 
întreprinderilor care nu intră sub 
incidența dispozițiilor articolului 35 -
caracteristica de desemnare voluntară a 
unei organizații de protecție a datelor sau 
un responsabil cu protecția datelor.
(2) Întreprinderi individuale, întreprinderi 
ce fac parte dintr-un grup compus din cel 
puțin două companii („multicorporate 
enterprises”), sectoare de activitate, 
asociații profesionale și alte asociații de 
orice tip, care reprezintă grupuri specifice 
de operatori de date sau persoane  
împuternicite de către operator pot 
prezenta proiecte ale instrumentelor de 
autoreglementare menționate la alineatul 
(1). Dacă instrumentul de 
autoreglementare ar trebui să se aplice 
numai într-un stat membru, autoritatea 
națională de supraveghere din acel stat 
membru poate fi solicitată să confirme 
conformitatea cu prezentul regulament. 
Dacă instrumentul de autoreglementare 
ar trebui să se aplice în toate statele 
membre ale UE, Comitetul european 
pentru protecția datelor poate fi solicitat 
să confirme conformitatea cu prezentul 
regulament. Autoritatea națională de 
supraveghere sau Comitetul european 
pentru protecția datelor examinează 
compatibilitatea proiectelor prezentate cu 
legislația aplicabilă prezentului 
regulament privind protecția datelor. 
Dacă nu există nici o reacție într-o 
perioadă de trei luni, instrumentul de 
autoreglementare este clasificat ca fiind 
în conformitate cu prezentul regulament.
(3) În cazul în care instrumentul de 
autoreglementare prevede o procedură 
adecvată pentru chestiunile de protecție a 
datelor din prezentul regulament, 
articolul 14 (Informarea persoanei 
vizate), articolul 28 (Documentare), 
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articolul 33 (Evaluarea impactului  
protecției datelor) și articolul 34  
(Autorizare prealabilă și consultare 
prealabilă) nu se aplică.

Or. en

Amendamentul 2349
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38b
Reguli corporative obligatorii

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă autorizează, prin intermediul 
unui act unic de aprobare, regulile 
corporative obligatorii pentru un grup de 
întreprinderi. Regulile vor permite 
transferurile internaționale multiple între 
companii, în interiorul și în afara 
Europei, cu condiția ca acestea:
(a) să aibă forță juridică obligatorie și să 
fie aplicate de către fiecare membru al 
grupului de întreprinderi al operatorului 
sau al persoanei împuternicite de către 
operator și să includă și pe salariații 
acestora;
(b) să confere, în mod expres, drepturi 
opozabile persoanelor vizate;
(c) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
alineatul (2).
(2) Regulile corporatiste obligatorii 
trebuie să precizeze cel puțin:
(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;
(b) transferurile de date sau setul de 
transferuri, inclusiv categoriile de date cu 
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caracter personal, tipul prelucrării și 
scopurile prelucrării, categoriile de 
persoane vizate și identificarea țării terțe 
sau a țărilor terțe în cauză;
(c) caracterul obligatoriu, atât pe plan 
intern, cât și extern;
(d) principiile generale în materie de 
protecție a datelor, în special limitarea 
scopului, calitatea datelor, temeiul juridic 
pentru prelucrarea datelor, prelucrarea 
datelor sensibile cu caracter personal; 
măsuri de asigurare a securității datelor, 
precum și cerințele pentru transferurile 
ulterioare către organizații care nu au 
obligații în temeiul politicilor;
(e) drepturile persoanelor vizate și 
mijloacele de exercitare a acestor 
drepturi, inclusiv dreptul de a nu face 
obiectul unei măsuri bazate pe crearea de 
profiluri în conformitate cu articolul 20, 
dreptul de a depune o plângere în fața 
autorității de supraveghere competente și 
în fața instanțelor competente ale statelor 
membre, în conformitate cu articolul 75, 
precum și dreptul de a obține despăgubiri 
și, după caz, compensații pentru 
încălcarea regulilor corporatiste 
obligatorii;
(f) acceptarea de către operator sau de 
persoana împuternicită de către operator, 
cu sediul pe teritoriul unui stat membru, a 
răspunderii pentru orice încălcare a 
regulilor corporative obligatorii de către 
orice membru al grupului de întreprinderi 
care nu are sediul în Uniune; operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator pot fi exonerați de răspundere, 
integral sau parțial, numai în condițiile în 
care dovedesc că membrul respectiv nu 
răspunde de evenimentul care a cauzat 
daune;
(g) modul în care informațiile privind 
regulile corporative obligatorii, în special 
cu privire la dispozițiile menționate la 
literele (d), (e) și (f) de la prezentul alineat 
sunt furnizate persoanelor vizate, conform 
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articolului 11;
(h) sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor, desemnat în conformitate cu 
articolul 35, inclusiv monitorizarea în 
cadrul grupului de întreprinderi a 
respectării regulilor corporative 
obligatorii, precum și monitorizarea 
formării și a gestionării plângerilor;
(i) mecanismele din cadrul grupului de 
întreprinderi în vederea garantării 
conformității cu regulile corporative 
obligatorii;
(j) mecanismele de comunicare și 
înregistrare a modificărilor aduse 
politicilor și de comunicare a acestor 
modificări autorității de supraveghere;
(k) mecanismul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere menite să 
asigure respectarea regulilor de către 
oricare membru al grupului de 
întreprinderi, în special prin punerea la 
dispoziția autorității de supraveghere a 
rezultatelor verificărilor cu privire la 
măsurile menționate la punctul (i) de la 
prezentul alineat.
(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
pentru regulile corporatiste obligatorii în 
sensul prezentului articol, în special în 
ceea ce privește criteriile pentru 
aprobarea lor, aplicarea literelor (b), (d), 
(e) și (f) de la alineatul (2) la regulile 
corporative obligatorii la care au aderat 
persoanele împuternicite de către operator 
și la alte cerințe necesare pentru a 
garanta protecția datelor cu caracter 
personal ale persoanelor vizate în cauză.
(4) Comisia poate preciza formatul și 
procedurile pentru schimbul de informații 
prin mijloace electronice între operatori, 
persoanele împuternicite de către 
operatori și autoritățile de supraveghere 
pentru regulile corporative cu forță 
juridică obligatorie în sensul prezentului 
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articol. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2350
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 38 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 38c
Coduri de conduită

(1) Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
elaborarea de coduri de conduită menite 
să contribuie la buna aplicare a 
prezentului regulament, ținând seama de 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare de prelucrare a datelor, în special 
cu privire la:
(a) prelucrarea datelor în mod echitabil și 
transparent;
(b) colectarea datelor;
(c) informarea publicului și a persoanelor 
vizate;
(d) cererile persoanelor vizate în 
exercitarea drepturilor acestora;
(e) informarea și protejarea copiilor;
(f) transferul datelor către țări terțe sau 
organizații internaționale;
(g) mecanisme de monitorizare și de 
asigurare a conformității cu codul de 
către operatorii care aderă la cod;
(h) proceduri extrajudiciare și alte 
proceduri de soluționare a litigiilor pentru 
soluționarea diferendelor între operatori 
și persoanele vizate în ceea ce privește 
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prelucrarea datelor cu caracter personal, 
fără a aduce atingere drepturilor 
persoanelor vizate, conform articolelor 73 
și 75.
(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
într-un stat membru care intenționează să 
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de 
conduită existente le pot prezenta în 
vederea emiterii unui aviz din partea 
autorității de supraveghere din statul 
membru respectiv. Autoritatea de 
supraveghere poate emite un aviz cu 
privire la conformitatea cu prezentul 
regulament a proiectului de cod de 
conduită sau a modificărilor aduse 
acestuia. Autoritatea de supraveghere 
solicită opiniile persoanelor vizate sau ale 
reprezentanților lor cu privire la aceste 
proiecte.
(3) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori în mai 
multe state membre pot prezenta Comisiei 
proiecte de coduri de conduită, precum și 
modificări sau extinderi ale codurilor de 
conduită existente.
(4) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru a decide asupra 
valabilității generale în Uniune a 
codurilor de conduită și a modificărilor 
sau extinderilor la codurile de conduită 
existente care i-au fost prezentate în 
conformitate cu alineatul (3). Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).
(5) Comisia asigură publicitatea adecvată 
pentru codurile asupra cărora s-a decis că 
au valabilitate generală în conformitate 
cu alineatul (4).

Or. en


