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Amendamentul 2351
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia 
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 
domeniul protecției datelor și de sigilii și 
mărci în domeniul protecției datelor, care 
să permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 
îl asigură operatorii și persoanele 
împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând 
în considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

(1) Orice operator sau persoană 
împuternicită de către operator poate 
solicita oricărei autorități de 
supraveghere din Uniune, în schimbul 
unei taxe stabilite de această autoritate, să 
certifice faptul că prelucrarea datelor cu 
personal este realizată în conformitate cu 
prezentul regulament, luând în considerare 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare, precum și contextele și riscurile 
antrenate de operațiunile de prelucrare a 
datelor.

Or. en

Justificare

Sigiliul european privind protecția datelor ar trebui să confere încredere în rândul 
persoanelor vizate, certitudine juridică pentru operatori, dar și să exporte standardele 
europene în domeniul protecției datelor, permițând întreprinderilor din afara Europei să 
pătrundă mai ușor pe piețele europene, în urma certificării.

Amendamentul 2352
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul 
protecției datelor și de sigilii și mărci în 

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul 
protecției datelor și de sigilii și mărci în 
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domeniul protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Mecanismele de certificare 
din domeniul protecției datelor contribuie 
la buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

domeniul protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Mecanismele de certificare 
din domeniul protecției datelor contribuie 
la buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

Responsabilitatea pentru un act de 
certificare corespunzător ar trebui să fie 
transferată auditorilor independenți și 
autorizați. Un astfel de auditor este:
(a) acreditat de o autoritate națională de 
supraveghere; și 
(b) responsabil pentru procesul de 
eliberare a unui certificat de 
confidențialitate corespunzător; și
(c) responsabil pentru consecințele care 
conduc la eliberarea necorespunzătoare a 
certificatului privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2353
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia 
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 
domeniul protecției datelor și de sigilii și 
mărci în domeniul protecției datelor, care 
să permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 
îl asigură operatorii și persoanele 
împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 

(1) Pentru a îmbunătăți protecția datelor 
și securitatea operațiunilor de prelucrare, 
statele membre, Comisia și autoritățile de 
supraveghere cooperează cu operatorii, cu 
persoanele împuternicite de operatori și 
cu alte părți interesate, în special la nivel 
european, pentru instituirea de proceduri 
în domeniul protecției datelor, în scopul 
conceperii, aplicării și dezvoltării 
ulterioare a unor strategii în domeniul 
protecției datelor, dar și al evaluării și 
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aplicare a prezentului regulament, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

confirmării acestora prin eliberarea de 
sigilii și mărci pentru proceduri și produse 
în domeniul protecției datelor, care să 
permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 
îl asigură producătorii, operatorii și 
persoanele împuternicite de către operatori. 
Procedurile din domeniul protecției datelor 
ar trebui să fie voluntare și transparente, 
să fie desfășurate în mod regulat de 
unități specializate, fără conflicte de 
interese, și să contribuie la buna aplicare a 
prezentului regulament și a altor dispoziții 
în domeniul protecției datelor, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

Or. de

Amendamentul 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 
domeniul protecției datelor și de sigilii și 
mărci în domeniul protecției datelor, care 
să permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 
îl asigură operatorii și persoanele 
împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

(1) Statele membre și Comisia colaborează 
cu operatorii, cu persoanele împuternicite 
de către operatori și cu alte părți 
interesate pentru a încuraja, în special la 
nivel european, instituirea de mecanisme 
de certificare în domeniul protecției datelor 
și de sigilii și mărci în domeniul protecției 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor pe care îl asigură operatorii și 
persoanele împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând în 
considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.
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Or. en

Amendamentul 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul 
protecției datelor și de sigilii și mărci în 
domeniul protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Mecanismele de certificare 
din domeniul protecției datelor contribuie 
la buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
politici de certificare în domeniul protecției 
datelor și de sigilii și mărci în domeniul 
protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Politicile de certificare din 
domeniul protecției datelor contribuie la 
buna aplicare a prezentului regulament și 
la realizarea măsurilor și a beneficiilor 
menționate în acesta, luând în considerare 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare și ale diferitelor operațiuni de 
prelucrare.

Politicile de certificare la nivel european 
sunt concepute de Comitetul european 
pentru protecția datelor, cu implicarea 
altor părți interesate și sunt aprobate în 
mod oficial de către Comisie. Aceste 
politici nu se adresează exclusiv 
instituțiilor, ci în special operatorilor din 
domeniu.
Politicile de certificare abordează 
necesitățile specifice ale actorilor din 
diferite sectoare de activitate, luând în 
considerare în special nevoile 
microîntreprinderilor și ale 
întreprinderilor mici și mijlocii, precum și 
aspectul esențial al reducerii costurilor, 
astfel încât să poată deveni un instrument 
eficace. Obținerea, reînnoirea și pierderea 
certificatelor antrenează consecințele 
prevăzute în prezenta directivă.
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Or. es

Amendamentul 2356
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia 
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 
domeniul protecției datelor și de sigilii și 
mărci în domeniul protecției datelor, care 
să permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 
îl asigură operatorii și persoanele
împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând 
în considerare caracteristicile specifice ale 
diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

(1) Orice operator sau persoană 
împuternicită de către operator poate 
solicita oricărei autorități de 
supraveghere din Uniune, în schimbul 
unei taxe fixe, să certifice faptul că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
este realizată în conformitate cu prezentul 
regulament, luând în considerare 
caracteristicile specifice ale diverselor 
sectoare, precum și contextele și riscurile 
antrenate de operațiunile de prelucrare a 
datelor.

Or. en

Amendamentul 2357
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia 
încurajează, în special la nivel european, 
instituirea de mecanisme de certificare în 
domeniul protecției datelor și de sigilii și 
mărci în domeniul protecției datelor, care 
să permită persoanelor vizate să evalueze 
rapid nivelul de protecție a datelor pe care 
îl asigură operatorii și persoanele 

(1) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator se înscriu într-un sistem 
de certificare al unui organism acreditat 
de control în următoarele cazuri:
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împuternicite de către operatori. 
Mecanismele de certificare din domeniul 
protecției datelor contribuie la buna 
aplicare a prezentului regulament, luând 
în considerare caracteristicile specifice 
ale diverselor sectoare și ale diferitelor 
operațiuni de prelucrare.

(a) o întreprindere care prelucrează date 
cu caracter personal referitoare la mai 
puțin de 500 de persoane vizate pe an sau 
care prelucrează categorii speciale de date 
cu caracter personal, astfel cum este 
prevăzut la articolul 9 alineatul (1); sau
(b) activitățile principale ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator constau în operațiuni de 
prelucrare care, prin natura, domeniul de 
aplicare și/sau scopurile lor, necesită 
monitorizarea periodică și sistematică a 
persoanelor vizate.
Și alți operatori și alte persoane 
împuternicite de către operatori, dar și 
alte produse și servicii pot fi supuse 
certificării.

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a 
cerințelor în materie de recunoaștere în 
Uniune și în țările terțe.

(2) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator trebuie să fie supuse 
certificării înainte de prima operațiune de 
prelucrare de date cu caracter personal 
sau atunci când se îndeplinesc pentru 
prima dată condițiile de la alineatul (1) și, 
ulterior, trebuie să își reînnoiască 
certificarea cel puțin anual. Aceștia 
trebuie să informeze persoanele vizate cu 
privire la certificare.

(3) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru mecanismele de certificare 
și pentru sigiliile și mărcile din domeniul 
protecției datelor, precum și mecanisme 
de promovare și recunoaștere a 
mecanismelor de certificare și a sigiliilor 
și mărcilor din domeniul protecției 
datelor. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

(3) Certificatele trebuie să fie obținute de 
un organism acreditat de control de la 
sediul principal al operatorului, al 
persoanei împuternicite de către operator, 
al producătorului sau al furnizorului sau 
din statul membru în care este stabilit 
reprezentantul.
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(3a) Organismul de control are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului înregistrat sau a 
persoanei înregistrate împuternicite de 
către operator:
(a) acces la toate datele cu caracter 
personal și la toate informațiile necesare 
pentru executarea atribuțiilor sale;
(b) acces complet la oricare dintre spațiile 
sale, inclusiv la orice echipamente și 
mijloace de prelucrare a datelor.
(3b) Certificatele trebuie să garanteze în 
mod rezonabil faptul că operatorul, 
persoana împuternicită de către operator, 
serviciul sau produsul îndeplinește toate 
aspectele din prezentul regulament. 
Produsele, serviciile sau persoanele 
împuternicite folosite de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator 
nu trebuie luate în considerare în cadrul 
procesului de certificare dacă dețin, 
individual, un certificat valabil.
(3c) În cazul în care se constată că 
operatorul, persoana împuternicită de 
către operator, produsul sau serviciul nu 
respectă prezentul regulament, autoritatea 
competentă sau organismul de control pot 
considera certificatele nule.
(3d) Organismul de control trebuie să 
informeze autoritatea de supraveghere 
competentă cu privire la certificatele 
acordate și revocate, prin mijloace 
electronice. De asemenea, trebuie să 
informeze autoritatea de supraveghere cu 
privire la orice încălcare potențială a 
prezentului regulament constatată pe 
parcursul procedurii de certificare.
(3e) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate după consultarea Comitetului 
european pentru protecția datelor și în 
conformitate cu articolul 86, care 
definește frecvența exactă, procedurile de 
control și conținutul controalelor, luând 
în considerare diferitele riscuri asociate 
operațiunilor de prelucrare, operatorilor, 
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persoanelor împuternicite de către 
operatori, produselor și serviciilor, 
precum și detaliile privind certificatele.

Or. en

Amendamentul 2358
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia încurajează, 
în special la nivel european, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul 
protecției datelor și de sigilii și mărci în 
domeniul protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Mecanismele de certificare 
din domeniul protecției datelor contribuie 
la buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

(1) Statele membre, organismele 
profesionale și Comisia încurajează, în 
special la nivel european, instituirea de 
mecanisme de certificare în domeniul 
protecției datelor și de sigilii și mărci în 
domeniul protecției datelor, care să permită 
persoanelor vizate să evalueze rapid nivelul 
de protecție a datelor pe care îl asigură 
operatorii și persoanele împuternicite de 
către operatori. Mecanismele de certificare 
din domeniul protecției datelor contribuie 
la buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea sigiliilor și mărcilor și a altor mecanisme de certificare ar trebui să fie 
determinată de organismele profesionale din sectorul de activitate și, dacă este cazul, să fie 
supusă supravegherii autorității de supraveghere.

Amendamentul 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mecanismele de certificare pentru 
protecția datelor sunt voluntare, accesibile 
și disponibile prin intermediul unui 
proces transparent, care nu generează 
sarcini excesive. Aceste mecanisme sunt 
neutre din punct de vedere tehnologic, pot 
fi utilizate la nivel global și contribuie la 
buna aplicare a prezentului regulament, 
luând în considerare caracteristicile 
specifice ale diverselor sectoare și ale 
diferitelor operațiuni de prelucrare.

Or. en

Amendamentul 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pe parcursul acestei proceduri de 
certificare, autoritatea de supraveghere 
poate solicita unor părți terțe specializate 
să efectueze auditarea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator, 
în numele său. Certificarea finală este 
acordată de autoritatea de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2361
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile de supraveghere 
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colaborează reciproc, în conformitate cu 
articolele 46 și 57. În acest sens, 
autoritățile de supraveghere acordă 
operatorilor și persoanelor împuternicite 
de către operatori care respectă prezentul 
regulament marca standardizată privind 
protecția datelor, „sigiliul european 
privind protecția datelor”.

Or. en

Amendamentul 2362
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Autoritățile de supraveghere 
colaborează reciproc, în conformitate cu 
articolele 46 și 57, cu scopul de a garanta 
un nivel armonizat al mecanismelor de 
certificare a protecției datelor la nivelul 
Uniunii. În acest sens, autoritățile de 
supraveghere acordă operatorilor și 
persoanelor împuternicite de către 
operatori care respectă prezentul 
regulament marca standardizată privind 
protecția datelor, „sigiliul european 
privind protecția datelor”.

Or. en

Amendamentul 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) „Sigiliul european privind protecția 
datelor” este valabil atât timp cât nivelul 
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de protecție a datelor asigurat de 
operatorul sau de persoana împuternicită 
de către operator care a obținut 
certificarea respectă întocmai prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (1c), „sigiliul european 
privind protecția datelor” este valabil 
maximum cinci ani.

Or. en

Amendamentul 2365
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a 
cerințelor în materie de recunoaștere în 
Uniune și în țările terțe.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 2366
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a 
cerințelor în materie de recunoaștere în 
Uniune și în țările terțe.

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesar să se pună accentul pe soluții determinate de organismele profesionale și de cele 
de supraveghere, pe baza expertizei operaționale.

Amendamentul 2367
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

(2) După consultarea părților interesate 
(Comitetul european pentru protecția 
datelor, autoritățile naționale din 
domeniul protecției datelor, organismele 
profesionale și organizațiile 
neguvernamentale), Comisia este 
mandatată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 86 cu scopul 
detalierii criteriilor și cerințelor aplicabile 
mecanismelor de certificare din domeniul 
protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
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în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

De asemenea, după consultarea părților 
interesate (Comitetul european pentru 
protecția datelor, autoritățile naționale 
din domeniul protecției datelor, 
organismele profesionale și organizațiile 
neguvernamentale), Comisia este 
mandatată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 86, în vederea 
definirii detaliate a cerințelor de 
acreditare pentru auditori.

Or. en

Amendamentul 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe, cu condiția ca aceste măsuri să 
fie neutre din punct de vedere tehnologic.

Or. en

Amendamentul 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare, retragere și anulare, precum și a 
cerințelor în materie de recunoaștere în 
Uniune și în țările terțe.

Or. es

Amendamentul 2370
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe. Aceste acte delegate conferă 
drepturi de punere în aplicare opozabile 
persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 2371
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii criteriilor și cerințelor
aplicabile mecanismelor de certificare din 
domeniul protecției datelor, menționate la 
alineatul (1), inclusiv a condițiilor de 
acordare și retragere, precum și a cerințelor 
în materie de recunoaștere în Uniune și în 
țările terțe.

(2) Autoritățile de supraveghere și 
Comitetul european pentru protecția 
datelor adoptă și stipulează criteriile și 
cerințele aplicabile mecanismelor de 
certificare din domeniul protecției datelor, 
inclusiv a condițiilor de acordare și 
retragere, precum și a cerințelor în materie 
de recunoaștere în Uniune și în țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2372
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Grupul de lucru „Articolul 29” 
înființat în temeiul Directivei 95/46/CE 
furnizează, înainte de intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, recomandări 
detaliate privind punerea în aplicare a 
prezentului articol, pe baza experienței 
dobândite până în prezent la nivel 
european și național, precum și un ghid 
de utilizare referitor la categoriile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
cărora ar trebui să li se aplice cu 
prioritate un mecanism de certificare.
Comisia Europeană poate propune 
legislație în acest domeniu, în 
conformitate cu procedura legislativă 
ordinară.

Or. fr

Justificare

Este urgent ca această certificare să se introducă inclusiv pentru aplicațiile digitale, având în 
vedere numărul ridicat de operațiuni de prelucrare a datelor care afectează viața cotidiană a 
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fiecărei persoane, precum și măsurile deja adoptate de numeroase APD-uri naționale în 
vederea încurajării adoptării mecanismelor de certificare la nivel național (în special în 
Franța, Germania și Spania) și la nivelul UE, cu finanțare UE. Această abordare este 
recomandată în special pentru prestările de servicii internaționale.

.

Amendamentul 2373
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru mecanismele de certificare 
și pentru sigiliile și mărcile din domeniul 
protecției datelor, precum și mecanisme 
de promovare și recunoaștere a 
mecanismelor de certificare și a sigiliilor 
și mărcilor din domeniul protecției 
datelor. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru mecanismele de certificare 
și pentru sigiliile și mărcile din domeniul 
protecției datelor, precum și mecanisme 
de promovare și recunoaștere a 
mecanismelor de certificare și a sigiliilor 
și mărcilor din domeniul protecției 

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

Or. en

Amendamentul 2375
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru mecanismele de certificare 
și pentru sigiliile și mărcile din domeniul 
protecției datelor, precum și mecanisme 
de promovare și recunoaștere a 
mecanismelor de certificare și a sigiliilor 
și mărcilor din domeniul protecției 
datelor. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesar să se pună accentul pe soluții determinate de organismele profesionale și de cele 
de supraveghere, pe baza expertizei operaționale.

Amendamentul 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili standarde tehnice
pentru mecanismele de certificare și pentru 

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86, 
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sigiliile și mărcile din domeniul protecției 
datelor, precum și mecanisme de 
promovare și recunoaștere a mecanismelor 
de certificare și a sigiliilor și mărcilor din 
domeniul protecției datelor. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

cu scopul de a stabili standarde pentru 
mecanismele de certificare și pentru 
sigiliile și mărcile din domeniul protecției 
datelor, precum și mecanisme de 
promovare și recunoaștere a mecanismelor 
de certificare și a sigiliilor și mărcilor din 
domeniul protecției datelor.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2377
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili standarde tehnice 
pentru mecanismele de certificare și pentru 
sigiliile și mărcile din domeniul protecției 
datelor, precum și mecanisme de 
promovare și recunoaștere a mecanismelor 
de certificare și a sigiliilor și mărcilor din 
domeniul protecției datelor. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

(3) Autoritățile de supraveghere și 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pot stabili standarde tehnice pentru 
mecanismele de certificare și pentru 
sigiliile și mărcile din domeniul protecției 
datelor, precum și mecanisme de 
promovare și recunoaștere a mecanismelor 
de certificare și a sigiliilor și mărcilor din 
domeniul protecției datelor. 

Or. en

Amendamentul 2378
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre și Comisia 
încurajează armonizarea proceselor de 
certificare în materie de găzduire a 
datelor cu caracter medical și crearea 
unui mecanism european de certificare. 
În conformitate cu articolul 66, Comitetul 
european pentru protecția datelor 
stabilește orientări și recomandări, 
într-un termen rezonabil, în vederea 
armonizării certificatelor privind 
găzduirea de date cu caracter medical la 
nivelul Uniunii, promovând un nivel 
ridicat de protecție a datelor cu caracter 
medical și asigurând interoperabilitatea 
mecanismelor de certificare.

Or. fr

Amendamentul 2379
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Organismul acreditat de control

(1) Autoritățile de supraveghere 
acreditează un organism de control numai 
dacă se demonstrează că organismul de 
control:
(a) dispune de personal cu suficiente 
calificări și experiență;
(b) dispune de suficientă expertiză, 
echipamente, infrastructură și putere 
financiară;
(c) este imparțial și nu prezintă conflicte 
de interese în ceea ce privește atribuțiile 
sale; și
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(d) are sediul principal în statul membru.
(2) Autoritățile de supraveghere revocă 
acreditarea dacă există motive pentru a se 
considera că organismul de control nu 
îndeplinește criteriile menționate la 
alineatul (1), în special dacă a încălcat în 
mod repetat obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament.
(3) Autoritățile de supraveghere 
monitorizează în permanență organismele 
acreditate de control. Capitolul IV 
secțiunea 2 se aplică în mod 
corespunzător organismelor de control.
(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate după consultarea Comitetului 
european pentru protecția datelor și în 
conformitate cu articolul 86, care 
definește detaliile procesului de acreditare 
și standardele minime pentru organismele 
de control.

Or. en

Amendamentul 2380
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39b
Registrul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere 
creează un registru electronic public, în 
care populația poate vizualiza toate 
certificatele valabile și nule emise în 
statul membru în cauză.
(2) Organismele de control trebuie să 
poată transmite informațiile necesare în 
format electronic.
(3) Autoritatea de supraveghere are 
obligația de a rectifica și monitoriza 
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registrul.
(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate după consultarea Comitetului 
european pentru protecția datelor și în 
conformitate cu articolul 86, care 
definește detaliile privind funcționarea 
acestor registre și formatele electronice ce 
vor fi folosite de organismele de control.

Or. en

Amendamentul 2381
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 39 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39c
Sisteme de evidență standard

(1) Operatorul ar trebui considerat a fi în 
conformitate cu prezentul regulament sau 
cu anumite articole din acesta, dacă toate 
operațiunile de prelucrare sunt conforme 
cu definiția unui sistem de evidență 
standard. 
(2) O anumită formă de prelucrare poate 
fi declarată sistem de evidență standard 
dacă:
(a) un număr mare de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 
din cadrul Uniunii folosesc sisteme 
similare;
(b) aceste sisteme de evidență implică un 
risc redus de încălcare a drepturilor 
persoanelor vizate, având în vedere scopul 
prelucrării și tipul de date cu caracter 
personal prelucrate; și
(c) definiția asigură faptul că operatorii 
care respectă această definiție sunt în 
deplină conformitate cu prezentul 
regulament sau cu anumite articole din 
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prezentul regulament.
(3) O declarație într-un act delegat 
definește cel puțin:
(a) categoriile de persoane vizate;
(b) categoriile de date cu caracter 
personal prelucrate;
(c) scopul sau scopurile prelucrării 
fiecărei categorii de date;
(d) temeiul legal al prelucrării;
(e) categoriile de destinatari;
(f) informațiile necesare pentru persoana 
vizată;
(g) documentația suplimentară necesară;
(h) măsurile de securitate necesare; și
(i) perioadele maxime de păstrare;
(j) articolele din prezentul regulament pe 
care ar trebui să se considere că le 
respectă operatorul atunci când 
prelucrează date în limitele definiției unui 
sistem de evidență standard.
(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate după consultarea Comitetului 
european pentru protecția datelor și în 
conformitate cu articolul 86, care 
definește sistemele de evidență standard, 
în conformitate cu prezentul articol. 
Comisia poate stabili formate 
standardizate pentru sistemele de evidență 
standard, care pot fi utilizate de operatori 
și de persoanele împuternicite de către 
operatori, pentru a asigura respectarea 
deplină a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2382
Axel Voss

Propunere de regulament
Capitolul 5 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

TRANSFERUL DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI 
TERȚE SAU ORGANIZAȚII 
INTERNAȚIONALE

TRANSFERUL DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI 
TERȚE, GRUPURI DE 
ÎNTREPRINDERI SAU ORGANIZAȚII 
INTERNAȚIONALE

Or. en

Amendamentul 2383
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională.

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță, unui grup de întreprinderi sau 
unei organizații internaționale pot fi 
transferate doar dacă, sub rezerva celorlalte 
dispoziții ale prezentului regulament, 
condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt respectate de către operator și de 
persoana împuternicită de către operator, 
inclusiv în ceea ce privește transferurile 
ulterioare de date cu caracter personal din 
țara terță, din grupul de întreprinderi sau 
de la organizația internațională către o altă 
țară terță sau către o altă organizație 
internațională.

Or. en

Amendamentul 2384
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională.

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională, fără 
a aduce atingere deciziilor adoptate de 
Comisie în baza articolului 25 
alineatul (6) sau a articolului 26 
alineatul (4) din Directiva 95/46/CE sau 
autorizațiilor eliberate de o autoritate de 
supraveghere în baza articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Deciziile anterioare ale Comisiei privind adecvarea conțin deja reglementări privind 
realizarea transferurilor viitoare, iar acestea ar trebui să se aplice în continuare.

Amendamentul 2385
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
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regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională.

regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională. Sunt 
interzise transferurile către țări terțe ale 
căror legi prevăd în mod explicit 
prelucrări ce ar fi ilegale în temeiul 
prezentului regulament sau care sunt 
incompatibile, în orice alt mod, cu 
drepturile fundamentale, precum 
scopurile politice și de politică externă 
care nu sunt necesare pentru aplicarea 
legii sau pentru securitatea națională.

Or. en

Amendamentul 2386
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională.

Datele cu caracter personal care fac 
obiectul prelucrării sau care urmează a fi 
prelucrate după ce sunt transferate într-o 
țară terță sau unei organizații internaționale 
pot fi transferate doar dacă, sub rezerva 
celorlalte dispoziții ale prezentului 
regulament, condițiile prevăzute în 
prezentul capitol sunt respectate de către 
operator și de persoana împuternicită de 
către operator, inclusiv în ceea ce privește 
transferurile ulterioare de date cu caracter 
personal din țara terță sau de la organizația 
internațională către o altă țară terță sau 
către o altă organizație internațională. Sunt 
interzise transferurile către țări terțe ale 
căror legi permit în mod explicit 
prelucrarea datelor în modalități ilegale 
în temeiul prezentului regulament sau 
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care sunt incompatibile, în orice alt mod, 
cu drepturile fundamentale ale UE, 
precum prelucrările efectuate în scopuri 
politice și de politică externă care nu sunt 
necesare pentru asigurarea securității 
naționale sau pentru respectarea 
legislației.

Or. es

Justificare

Intenția este aceea de a interzice transferuri către țări terțe ale căror legislații permit 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE prin modalități incompatibile cu 
prezentul regulament și/sau cu drepturile fundamentale ale UE.

Amendamentul 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 
ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 
ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită autorizări speciale.

Or. es

Amendamentul 2388
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transferul se poate realiza atunci când (1) Transferul se poate realiza atunci când 
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Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 
ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

Comitetul european pentru protecția 
datelor, după consultarea Comisiei, a 
decis că țara terță, un teritoriu ori un sector 
de prelucrare din acea țară terță sau 
organizația internațională în cauză asigură 
un nivel de protecție adecvat. Transferurile 
realizate în aceste condiții nu necesită alte 
autorizări suplimentare.

Or. en

Amendamentul 2389
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
Comisia a decis că țara terță, un teritoriu 
ori un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau organizația internațională în cauză 
asigură un nivel de protecție adecvat. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

(1) Transferul se poate realiza atunci când 
există acorduri sau înțelegeri 
internaționale sau în vigoare între UE sau 
un stat membru și o țară terță sau atunci 
când Comisia a decis că țara terță, un 
teritoriu ori un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau organizația 
internațională în cauză asigură un nivel de 
protecție adecvat. Transferurile realizate în 
aceste condiții nu necesită alte autorizări 
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 2390
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Toate transferurile de date de la un 
sistem informatic dematerializat dintr-o 
jurisdicție a Uniunii Europene către un 
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sistem informatic dematerializat aflat sub 
jurisdicția unei țări terțe sunt însoțite de o 
notificare către persoana vizată, cu privire 
la transferul respectiv și la efectele sale 
juridice.

Or. en

Amendamentul 2391
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul de drept, legislația relevantă în
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precedentele din jurisprudență, precum și 
drepturile efective și opozabile, inclusiv 
căile de atac administrative și judiciare 
efective ale persoanelor vizate, în special în 
cazul persoanelor vizate care au reședința 
în Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate;

Or. en

Amendamentul 2392
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 



AM\929519RO.doc 31/155 PE506.169v02-00

RO

specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, jurisprudența 
instanțelor Uniunii Europene, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

Or. en

Amendamentul 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, precum și 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
acesteia, normele profesionale și măsurile 
de securitate care sunt respectate în țara 
respectivă sau de respectiva organizație 
internațională, precum și drepturile efective 
și opozabile, inclusiv căile de atac 
administrative și judiciare efective ale 
persoanelor vizate, în special în cazul 
persoanelor vizate care au reședința în 
Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate;

Or. en

Amendamentul 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) statul de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în țara respectivă sau de 
respectiva organizație internațională, 
precum și drepturile efective și opozabile, 
inclusiv căile de atac administrative și 
judiciare efective ale persoanelor vizate, în 
special în cazul persoanelor vizate care au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate;

(a) gradul de pătrundere și consolidare a 
statului de drept, legislația relevantă în 
vigoare, atât cea generală, cât și cea 
specifică, inclusiv cea referitoare la 
securitatea publică, apărare, securitatea 
națională și dreptul penal, normele 
profesionale și măsurile de securitate care 
sunt respectate în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal în țara 
respectivă sau de respectiva organizație 
internațională, precum și accesul la justiție 
și eficacitatea și opozabilitatea 
drepturilor, inclusiv dreptul la acțiuni în 
instanță și la atac în probleme
administrative și judiciare, în special în 
cazul persoanelor vizate care au reședința 
în Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate;

Or. es

Amendamentul 2395
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) angajamentele internaționale la care a 
aderat țara terță sau organizația 
internațională în cauză.

(c) angajamentele internaționale la care a 
aderat țara terță sau organizația 
internațională în cauză, în special orice 
convenții sau instrumente obligatorii din 
punct de vedere juridic, în conformitate 
cu legislația privind drepturile omului sau 
cu legislația internațională.

Or. en



AM\929519RO.doc 33/155 PE506.169v02-00

RO

Justificare

Aceasta ar crește importanța aderării unei țări terțe la instrumente precum Convenția 108 a
Consiliului Europei.

Amendamentul 2396
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau o organizație 
internațională asigură un nivel de protecție 
adecvat în sensul alineatului (2). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
pentru a decide că o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare din acea țară 
terță sau o organizație internațională 
asigură un nivel de protecție adecvat în 
sensul alineatului (2).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2397
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau o organizație 
internațională asigură un nivel de protecție 
adecvat în sensul alineatului (2). Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 

(3) Comisia poate decide că o țară terță sau
un teritoriu din acea țară terță sau o 
organizație internațională asigură un nivel 
de protecție adecvat în sensul 
alineatului (2). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
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menționată la articolul 87 alineatul (2). articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2398
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau o organizație 
internațională asigură un nivel de protecție 
adecvat în sensul alineatului (2). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
pentru a decide că o țară terță sau un 
teritoriu din acea țară terță sau o 
organizație internațională asigură un nivel 
de protecție adecvat în sensul 
alineatului (2).

Or. en

Amendamentul 2399
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Actul de punere aplicare menționează 
aplicarea geografică și sectorială, și, după 
caz, identifică autoritatea de supraveghere 
menționată la alineatul (2) litera (b).

(4) Actul delegat menționează aplicarea 
geografică și sectorială, și, după caz, 
identifică autoritatea de supraveghere 
menționată la alineatul (2) litera (b).

Or. en

Justificare

Amendament orizontal, de înlocuire a tuturor actelor de punere în aplicare cu acte delegate, 
pentru a garanta implicarea completă a Parlamentului European în procesul decizional.
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Amendamentul 2400
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Actul de punere aplicare menționează 
aplicarea geografică și sectorială, și, după 
caz, identifică autoritatea de supraveghere 
menționată la alineatul (2) litera (b).

(4) Actul delegat menționează aplicarea 
teritorială și identifică autoritatea de 
supraveghere menționată la alineatul (2) 
litera (b).

Or. en

Amendamentul 2401
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia adoptă și publică 
procedurile obligatorii pentru luarea 
deciziilor referitoare la caracterul adecvat 
al protecției, care conțin cel puțin 
următoarele informații:
(a) procedurile în baza cărora o țară terță, 
un teritoriu, un sector de prelucrare din 
respectiva țară terță (care poate fi 
reprezentat de o asociație sau un grup de 
operatori de date sau persoane 
împuternicite de către operatori) sau o 
organizație internațională sau regională 
poate solicita emiterea unei decizii privind 
caracterul adecvat;
(b) etapele procedurii decizionale, inclusiv 
termenele de finalizare a fiecărei etape;
(c) drepturile părții sau părților care au 
solicitat o decizie privind caracterul 
adecvat pentru a-și prezenta cazul în 
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diversele etape ale procedurii;
(d) modul în care părțile interesate 
(inclusiv persoane fizice, organizații ale 
consumatorilor, experți din mediul 
academic, entități guvernamentale, 
operatori de date și persoane 
împuternicite de către operatori și alții) își 
pot exprima opinia referitoare la decizia 
propusă.
Comisia aprobă sau respinge o solicitare 
pentru o decizie referitoare la caracterul 
adecvat al protecției în termen de un an 
de la depunerea acesteia.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este acela de a spori eficiența și transparența procedurilor 
privind caracterul adecvat.

Amendamentul 2402
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate decide că o țară terță, 
un teritoriu sau un sector de prelucrare 
din acea țară terță, sau o organizație 
internațională nu asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2) 
al prezentului articol, în special în 
cazurile în care legislația relevantă, atât 
cea generală, cât și cea specifică, în 
vigoare în țara terță sau în organizația 
internațională, nu garantează drepturi 
efective și opozabile, inclusiv căi de atac 
administrative și judiciare efective pentru 
persoanele vizate, în special pentru acele 
persoanele vizate care își au reședința în 
Uniune și ale căror date cu caracter 

eliminat
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personal sunt transferate. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), 
sau, în cazuri de extremă urgență pentru 
persoanele fizice în ceea ce privește 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 2403
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță, sau o organizație 
internațională nu asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2) al 
prezentului articol, în special în cazurile în 
care legislația relevantă, atât cea generală, 
cât și cea specifică, în vigoare în țara terță 
sau în organizația internațională, nu 
garantează drepturi efective și opozabile, 
inclusiv căi de atac administrative și 
judiciare efective pentru persoanele vizate, 
în special pentru acele persoanele vizate 
care își au reședința în Uniune și ale căror 
date cu caracter personal sunt transferate. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), 
sau, în cazuri de extremă urgență pentru 
persoanele fizice în ceea ce privește 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3).

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
pentru a decide că o țară terță, un teritoriu 
sau un sector de prelucrare din acea țară 
terță, sau o organizație internațională nu 
asigură un nivel de protecție adecvat în 
sensul alineatului (2) al prezentului articol, 
în special în cazurile în care legislația 
relevantă, atât cea generală, cât și cea 
specifică, în vigoare în țara terță sau în 
organizația internațională, nu garantează 
drepturi efective și opozabile, inclusiv căi 
de atac administrative și judiciare efective 
pentru persoanele vizate, în special pentru 
acele persoanele vizate care își au reședința 
în Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 2404
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate decide că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță, sau o organizație 
internațională nu asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2) al 
prezentului articol, în special în cazurile în 
care legislația relevantă, atât cea generală, 
cât și cea specifică, în vigoare în țara terță 
sau în organizația internațională, nu 
garantează drepturi efective și opozabile, 
inclusiv căi de atac administrative și 
judiciare efective pentru persoanele vizate, 
în special pentru acele persoanele vizate 
care își au reședința în Uniune și ale căror 
date cu caracter personal sunt transferate. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), 
sau, în cazuri de extremă urgență pentru 
persoanele fizice în ceea ce privește 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3).

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86
pentru a decide că o țară terță sau un 
teritoriu din acea țară terță, sau o 
organizație internațională nu asigură un 
nivel de protecție adecvat în sensul 
alineatului (2) al prezentului articol, în 
special în cazurile în care legislația 
relevantă în vigoare în țara terță sau în 
organizația internațională, nu garantează 
drepturi efective și opozabile, inclusiv căi 
de atac administrative și judiciare efective 
pentru persoanele vizate, în special pentru 
acele persoanele vizate care își au reședința 
în Uniune și ale căror date cu caracter 
personal sunt transferate.

Or. en

Amendamentul 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia ia o decizie în 
temeiul alineatului (5), transferurile de date 
cu caracter personal către țara terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau către organizația 
internațională în cauză sunt interzise, fără 
a aduce atingere articolelor 42-44. La 
momentul oportun, Comisia efectuează 
consultări cu țara terță sau organizația 
internațională în vederea remedierii 
situației apărute în urma deciziei luate în 
conformitate cu alineatul (5) al prezentului 
articol.

(6) În cazul în care Comisia ia o decizie în 
temeiul alineatului (5), transferurile de date 
cu caracter personal către țara terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau către organizația 
internațională în cauză sunt limitate, în 
conformitate cu articolele 42-44. La 
momentul oportun, Comisia efectuează 
consultări cu țara terță sau organizația 
internațională în vederea remedierii 
situației apărute în urma deciziei luate în 
conformitate cu alineatul (5) al prezentului 
articol.

Or. es

Amendamentul 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care Comisia ia o decizie în 
temeiul alineatului (5), transferurile de date 
cu caracter personal către țara terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau către organizația 
internațională în cauză sunt interzise, fără a 
aduce atingere articolelor 42-44. La 
momentul oportun, Comisia efectuează 
consultări cu țara terță sau organizația 
internațională în vederea remedierii 
situației apărute în urma deciziei luate în 
conformitate cu alineatul (5) al prezentului 
articol.

(6) În cazul în care Comisia ia o decizie în 
temeiul alineatului (5), transferurile de date 
cu caracter personal către țara terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau către organizația 
internațională în cauză sunt interzise, fără a 
aduce atingere articolului 42. La 
momentul oportun, Comisia efectuează 
consultări cu țara terță sau organizația 
internațională în vederea remedierii 
situației apărute în urma deciziei luate în 
conformitate cu alineatul (5) al prezentului 
articol.

Or. en
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Amendamentul 2407
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Decizia privind caracterul adecvat 
adoptată de Comisie în temeiul 
prezentului articol poate fi reconsiderată 
atunci când nivelul de protecție din țara 
terță nu mai există.

Or. en

Amendamentul 2408
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene o listă a țărilor terțe, a 
teritoriilor și sectoarelor de prelucrare din 
țările terțe și a organizațiilor internaționale 
în cazul cărora a decis că nivelul de 
protecție adecvat este asigurat sau nu este 
asigurat.

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și pe site-ul său o listă a 
țărilor terțe, a teritoriilor și sectoarelor de 
prelucrare din țările terțe și a organizațiilor 
internaționale în cazul cărora a decis că 
nivelul de protecție adecvat este asigurat 
sau nu este asigurat.

Or. en

Amendamentul 2409
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene o listă a țărilor terțe, a 

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și pe site-ul său o listă a 
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teritoriilor și sectoarelor de prelucrare din 
țările terțe și a organizațiilor internaționale 
în cazul cărora a decis că nivelul de 
protecție adecvat este asigurat sau nu este 
asigurat.

țărilor terțe, a teritoriilor și sectoarelor de 
prelucrare din țările terțe și a organizațiilor 
internaționale în cazul cărora a decis că 
nivelul de protecție adecvat este asigurat 
sau nu este asigurat.

Or. en

Amendamentul 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene o listă a țărilor terțe, a 
teritoriilor și sectoarelor de prelucrare din 
țările terțe și a organizațiilor internaționale 
în cazul cărora a decis că nivelul de 
protecție adecvat este asigurat sau nu este 
asigurat.

(7) Comisia publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene și pe site-ul său o listă a 
țărilor terțe, a teritoriilor și sectoarelor de 
prelucrare din țările terțe și a organizațiilor 
internaționale în cazul cărora a decis că 
nivelul de protecție adecvat este asigurat 
sau nu este asigurat.

Or. en

Amendamentul 2411
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al 
articolului 26 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE rămân în vigoare, până când 
sunt modificate, înlocuite sau abrogate de 
către Comisie.

(8) Deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al 
articolului 26 alineatul (4) din 
Directiva 95/46/CE rămân în vigoare timp 
de doi ani de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. hu
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Amendamentul 2412
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al 
articolului 26 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE rămân în vigoare, până când 
sunt modificate, înlocuite sau abrogate de 
către Comisie.

(8) Deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al 
articolului 26 alineatul (4) din 
Directiva 95/46/CE sunt revizuite după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament. La doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia raportează Consiliului și 
Parlamentului cu privire la rezultatele 
revizuirii sale și la măsurile adoptate. 
Comitetul european pentru protecția 
datelor are, în prealabil, posibilitatea de a 
adopta o poziție în ceea ce privește 
raportul.

Or. de

Amendamentul 2413
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al 
articolului 26 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE rămân în vigoare, până când 
sunt modificate, înlocuite sau abrogate de 
către Comisie.

(8) Deciziile adoptate de Comisie în 
temeiul articolului 25 alineatul (6) sau al 
articolului 26 alineatul (4) din Directiva 
95/46/CE rămân în vigoare timp de doi ani 
de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2414
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Acordurile sau înțelegerile 
internaționale dintre UE sau un stat 
membru și o țară terță sunt considerate 
adecvate în scopul prezentului articol.

Or. en

Justificare

Acordurile sau înțelegerile internaționale dintre UE sau un stat membru și o țară terță ar 
trebui să fie în vigoare în special dacă au fost încheiate atunci când Directiva 95/46/CE era 
deja în vigoare.

Amendamentul 2415
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41 sau a decis 
că o țară terță sau un teritoriu ori un 
sector de prelucrare din respectiva țară 
terță sau o organizație internațională nu 
oferă un nivel adecvat de protecție în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (5), 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator poate transfera date cu 
caracter personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

Or. en
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Amendamentul 2416
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță, unei sucursale 
străine a unui grup de întreprinderi sau 
unei organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

Or. en

Amendamentul 2417
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

Aceste garanții adecvate:
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(a) asigură respectarea principiilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
stabilite la articolul 5;
(b) garantează drepturile persoanelor 
vizate, astfel cum sunt prevăzute la 
capitolul III.
În aceste cazuri, este obligatorie 
consultarea autorității responsabile 
pentru protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41 sau a decis 
că o țară terță sau un teritoriu ori un 
sector de prelucrare din respectiva țară 
terță sau o organizație internațională nu 
oferă un nivel adecvat de protecție în 
conformitate cu articolul 41 alineatul (5), 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator poate transfera date cu 
caracter personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

Or. en

Amendamentul 2419
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate.

Or. en

Amendamentul 2420
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal într-o țară terță sau unei 
organizații internaționale numai dacă 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator a oferit garanții adecvate în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie.

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 41, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator poate transfera date cu caracter 
personal unui operator sau unei persoane 
împuternicite de către operator într-o țară 
terță sau unei organizații internaționale 
numai dacă operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a oferit 
garanții adecvate în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie.

Or. en
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Amendamentul 2421
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reguli corporatiste obligatorii în 
conformitate cu articolul 43; sau

(a) reguli corporatiste obligatorii în 
conformitate cu articolul 38b; sau

Or. en

Amendamentul 2422
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un „sigiliu european privind 
protecția datelor”, valabil, în conformitate 
cu articolul 39;

Or. en

Justificare

Sigiliul european privind protecția datelor ar trebui să confere încredere în rândul 
persoanelor vizate, certitudine juridică pentru operatori, dar și să exporte standardele 
europene în domeniul protecției datelor, permițând întreprinderilor din afara Europei să 
pătrundă mai ușor pe piețele europene, în urma certificării.

Amendamentul 2423
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un „sigiliu european privind 
protecția datelor”, valabil, în conformitate 
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cu articolul 39;

Or. en

Amendamentul 2424
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de Comisie. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2); sau

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2425
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de Comisie. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2); sau

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2426
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de Comisie. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2); sau

(b) clauze standard de protecție a datelor, 
între operator sau persoana împuternicită 
de către operator și destinatar, care poate 
fi un subcontractant, pentru datele din 
afara SEE, care pot include termeni 
standard privind transferurile viitoare în 
afara SEE, adoptate de Comisie. Actele de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2); sau

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2427
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de Comisie. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2); sau

(b) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de Comisie, între operator sau 
persoana împuternicită de către operator 
și destinatar, care poate și fi un 
subcontractant, pentru datele din afara 
SEE, care pot include termeni standard 
privind transferul datelor în afara SEE. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2); sau

Or. de
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Amendamentul 2428
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de o autoritate de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la
articolul 57, în condițiile în care Comisia a 
declarat că sunt general valabile în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (b); sau

(c) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de o autoritate de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57, în condițiile în care Comisia a 
declarat că sunt general valabile în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (b);

Or. en

Amendamentul 2429
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de o autoritate de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57, în condițiile în care Comisia a 
declarat că sunt general valabile în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (b); sau

(c) clauze standard de protecție a datelor, 
între operator sau persoana împuternicită 
de către operator și destinatar, care poate 
fi un subcontractant, pentru datele din 
afara Uniunii, care pot include termeni 
standard privind transferurile viitoare în 
afara Uniunii, adoptate de o autoritate de 
supraveghere în conformitate cu 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
menționat la articolul 57, în condițiile în 
care Comisia a declarat că sunt general 
valabile în conformitate cu articolul 62 
alineatul (1) litera (b); sau

Or. en
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Justificare

Cu modificări preluate din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2430
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de o autoritate de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57, în condițiile în care Comisia a 
declarat că sunt general valabile în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (1) 
litera (b); sau

(c) clauze standard de protecție a datelor 
adoptate de o autoritate de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57, între operator sau persoana 
împuternicită de către operator și 
destinatar, care poate și fi un 
subcontractant, pentru datele din afara 
SEE, care pot include termeni standard 
privind transferul datelor în afara SEE, în 
condițiile în care aceste clauze standard de 
protecție a datelor au fost declarate 
general valabile de către Comisie în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2); 
sau

Or. de

Amendamentul 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) clauze contractuale între operator sau 
persoana împuternicită de către operator și 
destinatarul datelor, aprobate de către o 
autoritate de supraveghere în conformitate 
cu alineatul (4).

(d) clauze contractuale între operator sau 
persoana împuternicită de către operator și 
destinatarul datelor, în conformitate cu 
alineatul (4).
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Or. es

Amendamentul 2432
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) măsurile prevăzute la articolul 83 
alineatul (4), în scopuri istorice, statistice 
sau științifice;

Or. en

Amendamentul 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) clauze contractuale între operator 
sau persoana împuternicită de operator și 
destinatarul datelor, suplimentare față de 
clauzele standard privind protecția datelor 
menționate la alineatul (2) literele (b) 
și (c) din acest articol și care sunt 
autorizate de autoritatea de supraveghere 
competentă în conformitate cu 
alineatul (4);

Or. en

Justificare

Acest amendament ar furniza un stimulent pentru organizații pentru a merge mai departe de 
cerințele de reglementare de bază pentru a se conforma cu regimuri precum „un sigiliu 
pentru date” sau „un marcaj de încredere”.
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Amendamentul 2434
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) clauze contractuale între operator 
sau persoana împuternicită de operator și 
destinatarul datelor, suplimentare față de 
clauzele standard privind protecția datelor 
menționate la alineatul (2) literele (b) 
și (c) din acest articol și care sunt 
autorizate de autoritatea de supraveghere 
competentă în conformitate cu 
alineatul (4);

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2435
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) acorduri de cooperare sau 
angajamente unilaterale asumate de 
autoritățile publice;

Or. en

Amendamentul 2436
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) participarea la un sistem 
internațional de protecție a datelor 
recunoscut de către Comisie;

Or. de

Justificare

Dispozițiile privind comunicarea cu țările terțe nu conțin actualmente suficiente stimulente 
pentru sistemele internaționale de protecție a datelor (de exemplu pentru APEC și ECOWAS), 
în vederea atingerii unui nivel de protecție a datelor pe care UE să îl considere adecvat. 
Scopul noii litere (e) este, cel puțin, acela de a facilita, în viitor, existența unor garanții 
corespunzătoare, pe baza participării la un sistem internațional de protecție a datelor.

Amendamentul 2437
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) măsurile prevăzute la articolul 81, în 
scopuri medicale, sau la articolul 83, în 
scopuri istorice, statistice sau științifice;

Or. en

Justificare

Acest amendament corelează articolul 42 cu articolele 81 și 83

Amendamentul 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) măsurile prevăzute la articolul 83 
alineatul (4), în scopuri istorice, statistice 
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sau științifice;

Or. en

Amendamentul 2439
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) măsurile prevăzute la articolul 83 
alineatul (4), în scopuri istorice, statistice 
sau științifice;

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2440
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Garanțiile adecvate menționate la 
alineatul (1) pot fi furnizate și de un 
singur instrument cu forță juridică 
încheiat între persoana împuternicită de 
către operator și o altă persoană 
împuternicită, care să impună 
subcontractantului, în esență, aceleași 
obligații precum clauzele standard de 
protecție a datelor în UE adoptate de către 
Comisie, atunci când o persoană 
împuternicită este angajată de mai mulți 
operatori pentru a desfășura operațiuni de 
prelucrare similare în esență, în legătură 
cu propriile lor date cu caracter personal, 
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iar aceste date cu caracter personal ale 
mai multor operatori sunt transferate unei 
alte persoane împuternicite, într-o țară 
terță, de către persoana împuternicită 
și/sau de către operator.

Or. en

Amendamentul 2441
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2442
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

(3) Transferul realizat în conformitate cu
alineatul (2) literele (a), (b), (c) sau (e) nu 
necesită o altă autorizare suplimentară.

Or. en
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Amendamentul 2443
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

Or. en

Justificare

Ca urmare a eliminării literei (b) de la alineatul (2).

Amendamentul 2444
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

Or. en

Amendamentul 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

(3) Transferul realizat în conformitate cu
alineatul (2) literele (a), (b), (c) sau (e) nu 
necesită o altă autorizare suplimentară.

Or. en

Justificare

Transferurile în scopuri de cercetare ale datelor codificate care nu pot și nu vor fi 
reidentificate de către destinatarii aflați în țările terțe ar trebui să fie permise fără sarcini 
administrative suplimentare.

Amendamentul 2446
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

(3) Transferul realizat în baza clauzelor 
standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b), 
(c), (d), (da) sau (db) nu necesită o altă 
autorizare suplimentară.

Or. en

Amendamentul 2447
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Transferul realizat în baza clauzelor (3) Se consideră că transferul realizat în 
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standard de protecție a datelor sau a 
regulilor corporatiste obligatorii 
menționate la alineatul (2) literele (a), (b) 
sau (c) nu necesită o altă autorizare 
suplimentară.

baza clauzelor standard de protecție a 
datelor sau a regulilor corporatiste 
obligatorii menționate la alineatul (2) 
literele (a), (b) sau (c), a unui singur 
document cu forță juridică, astfel cum 
este menționat la alineatul (3), sau între 
grupuri de întreprinderi cu reguli 
corporatiste obligatorii, îndeplinește 
cerințele de la alineatul (1) al prezentului 
articol și nu necesită o altă consultare sau 
solicitare către autoritățile de 
supraveghere, nici o altă aprobare sau 
autorizare din partea acestora.

Or. en

Amendamentul 2448
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Garanțiile adecvate menționate la 
alineatul (2) includ cerința ca litigiile 
privind garanțiile împotriva supravegherii 
guvernelor țărilor terțe sau a solicitărilor 
de informații adresate de țările terțe să 
aibă loc sub jurisdicția statului membru 
în care se află sediul principal al 
operatorului sau al persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. en

Justificare

Această dispoziție este necesară pentru a evita imunitatea operatorului dintr-o țară terță în 
ceea ce privește răspunderea, în cazul în care se supune legislației unei țări terțe privind 
supravegherea.

Amendamentul 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauzele contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d), operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține de la autoritatea de supraveghere 
autorizarea prealabilă pentru clauzele 
contractuale, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt stat 
membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, autoritatea de supraveghere 
aplică mecanismul pentru asigurarea 
coerenței prevăzut la articolul 57.

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauze contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d), operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține de la autoritatea de supraveghere 
competentă autorizarea prealabilă pentru 
clauzele contractuale, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt stat 
membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, autoritatea de supraveghere 
competentă aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57.

Or. en

Amendamentul 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauzele contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d), operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține de la autoritatea de supraveghere 
autorizarea prealabilă pentru clauzele 
contractuale, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt stat 

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauze contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d) și nu a fost 
desemnat un responsabil cu protecția 
datelor sau nu este disponibilă o 
certificare oficială suficientă sau 
aplicabilă, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator obține de la 
autoritatea de supraveghere autorizarea 
prealabilă pentru clauzele contractuale, în 
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membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, autoritatea de supraveghere 
aplică mecanismul pentru asigurarea 
coerenței prevăzut la articolul 57.

conformitate cu articolul 34 alineatul (1). 
Dacă transferul are legătură cu activitățile 
de prelucrare care se referă la persoane 
vizate din alt stat membru sau din alte state 
membre, sau dacă afectează în mod 
semnificativ libera circulație a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57.

Or. es

Amendamentul 2451
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauzele contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d), operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține de la autoritatea de supraveghere 
autorizarea prealabilă pentru clauzele 
contractuale, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre,
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57.

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauze contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) literele (d) sau (da), 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator obține de la autoritatea de 
supraveghere competentă autorizarea 
prealabilă pentru clauzele contractuale, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1). 
Dacă transferul are legătură cu activitățile 
de prelucrare sau dacă afectează în mod 
semnificativ libera circulație a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere competentă 
aplică mecanismul pentru asigurarea 
coerenței prevăzut la articolul 57.

Or. en

Justificare

Text preluat parțial din avizul Comisiei ITRE.



PE506.169v02-00 62/155 AM\929519RO.doc

RO

Amendamentul 2452
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Atunci când transferul se realizează în 
baza unor clauzele contractuale, astfel cum 
se menționează în prezentul articol la 
alineatul (2) litera (d), operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține de la autoritatea de supraveghere 
autorizarea prealabilă pentru clauzele 
contractuale, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt stat 
membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57.

(4) Atunci când se furnizează garanțiile 
adecvate în baza unor clauze contractuale, 
astfel cum se menționează în prezentul 
articol la alineatul (2) litera (d), operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator garantează că prelucrarea 
intenționată respectă prezentul 
regulament și ia măsuri în sensul 
reducerii riscurilor implicate pentru 
persoana vizată. Autoritatea de 
supraveghere susține respectarea 
prezentului regulament, furnizând 
îndrumare și asistență în temeiul 
prezentei dispoziții. Dacă prelucrarea se 
referă la persoane vizate din alt stat 
membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, CEPD furnizează 
îndrumări pentru a asigura aplicarea 
coerentă a regulamentului, luând în 
considerare circumstanțele specifice ale 
fiecărui stat membru.

Or. en

Justificare

Pentru datele prelucrate în afara SEE trebuie să se asigure garanții corespunzătoare. 
Conceptul de transfer este depășit, fiindcă datele pot fi accesate din afara SEE, fără ca 
operatorul să le transfere. Autorizarea prealabilă a unei clauze contractuale poate impune 
sarcini administrative excesive autorităților de supraveghere, care sunt valorificate mai bine 
ca sursă de îndrumări și consiliere. O funcție de coordonare a CEPD ar asigura o îndrumare 
coerentă.
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Amendamentul 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate opta 
pentru stabilirea transferurilor în funcție 
de clauzele standard privind protecția 
datelor menționate la alineatul (2) 
literele (b) și (c) din prezentul articol și 
poate oferi, suplimentar față de aceste 
clauze standard, angajamente 
suplimentare cu forță juridică obligatorie, 
aplicabile datelor transferate. În aceste 
cazuri, astfel de angajamente 
suplimentare fac obiectul unor consultări 
prealabile cu autoritatea de supraveghere 
competentă și completează clauzele 
standard, fără a le contrazice în mod 
direct sau indirect. Statele membre, 
autoritățile de supraveghere și Comisia 
încurajează utilizarea angajamentelor 
suplimentare cu forță juridică obligatorie, 
punând la dispoziția operatorilor și a 
persoanelor împuternicite de către 
operatori care adoptă aceste garanții 
superioare un sigiliu, o marcă sau un 
mecanism de protecție a datelor, adoptate 
în conformitate cu articolul 39.

Or. en

Justificare

Operatorii și persoanele împuternicite de către operatori beneficiază deseori de experiențe 
directe și practice care arată că garanțiile suplimentare pot fi adecvate pentru datele cu 
caracter personal pe care le transferă. Regulamentul ar trebui să îi încurajeze pe acești 
operatori și pe persoanele împuternicite de către operatori să ofere garanții suplimentare în 
situațiile în care acestea sunt adecvate. Aceste angajamente suplimentare nu ar trebui să 
contravină clauzelor standard.
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Amendamentul 2454
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate opta 
pentru stabilirea transferurilor în funcție 
de clauzele standard privind protecția 
datelor menționate în dispozițiile 
corespunzătoare de la alineatul (2) din 
acest articol și poate oferi, suplimentar 
față de aceste clauze standard, 
angajamente suplimentare cu forță 
juridică obligatorie, aplicabile datelor 
transferate. În aceste cazuri, astfel de 
angajamente suplimentare fac obiectul 
unor consultări prealabile cu autoritatea 
de supraveghere competentă și 
completează clauzele standard, fără a le 
contrazice în mod direct sau indirect. 
Statele membre, autoritățile de 
supraveghere și Comisia încurajează 
utilizarea angajamentelor suplimentare 
cu forță juridică obligatorie, punând la 
dispoziția operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
adoptă aceste garanții superioare un 
sigiliu, o marcă sau un mecanism de 
protecție a datelor, adoptate în 
conformitate cu articolul 39.

Or. en

Justificare

Text preluat parțial din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2455
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 4 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Pentru a încuraja utilizarea clauzelor 
contractuale suplimentare menționate la 
dispozițiile corespunzătoare de la 
alineatul (2) din prezentul articol, 
autoritățile competente pot pune la 
dispoziția operatorilor și a persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
adoptă aceste garanții un sigiliu, o marcă 
sau un mecanism de protecție a datelor, 
adoptate în conformitate cu articolul 39.

Or. en

Justificare

Text preluat parțial din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2456
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 

eliminat
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libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de 
către autoritatea de supraveghere în 
temeiul articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2457
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de 

eliminat
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către autoritatea de supraveghere în 
temeiul articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de 
către autoritatea de supraveghere în 
temeiul articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 

eliminat
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supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2459
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

(5) Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile timp de 
maximum doi ani de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament sau
până la data la care sunt modificate, 
înlocuite sau abrogate de către autoritatea
de supraveghere.

Or. hu
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Amendamentul 2460
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

(5) Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator obține 
autorizarea prealabilă pentru transfer sau 
seria de transferuri, sau pentru dispozițiile 
care vor fi incluse în acordurile 
administrative care constituie temeiul 
pentru un astfel de transfer. Autorizarea 
acordată de autoritatea de supraveghere 
este în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1). Dacă transferul are legătură 
cu activitățile de prelucrare care se referă la 
persoane vizate din alt stat membru sau din 
alte state membre, sau dacă afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57. Autorizațiile 
acordate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie și nu a fost desemnat un 
responsabil cu protecția datelor sau nu 
este disponibilă o certificare oficială 
suficientă sau aplicabilă, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau pentru 
dispozițiile care vor fi incluse în acordurile 
administrative care constituie temeiul 
pentru un astfel de transfer. Autorizarea 
acordată de autoritatea de supraveghere 
este în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1). Dacă transferul are legătură 
cu activitățile de prelucrare care se referă la 
persoane vizate din alt stat membru sau din 
alte state membre, sau dacă afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57. Autorizațiile 
acordate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

Or. es

Amendamentul 2462
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează (5) Autorizațiile acordate de către 



AM\929519RO.doc 71/155 PE506.169v02-00

RO

garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal printr-un instrument cu forță 
juridică obligatorie, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
obține autorizarea prealabilă pentru 
transfer sau seria de transferuri, sau 
pentru dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2463
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator obține
autorizarea prealabilă pentru transfer sau 

(5) În cazul în care autoritățile publice 
utilizează garanții corespunzătoare în ceea 
ce privește protecția datelor cu caracter 
personal, însă acestea nu sunt furnizate
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, astfel cum este menționat la 
alineatul (2) litera (da), ele obțin 
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seria de transferuri, sau pentru dispozițiile 
care vor fi incluse în acordurile 
administrative care constituie temeiul 
pentru un astfel de transfer. Autorizarea 
acordată de autoritatea de supraveghere 
este în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1). Dacă transferul are legătură 
cu activitățile de prelucrare care se referă la 
persoane vizate din alt stat membru sau din 
alte state membre, sau dacă afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57. Autorizațiile 
acordate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

autorizarea prealabilă pentru transfer sau 
seria de transferuri, sau pentru dispozițiile 
care vor fi incluse în acordurile 
administrative care constituie temeiul 
pentru un astfel de transfer. Autorizarea 
acordată de autoritatea de supraveghere 
este în conformitate cu articolul 34 
alineatul (1). Dacă transferul are legătură 
cu activitățile de prelucrare care se referă la 
persoane vizate din alt stat membru sau din 
alte state membre, sau dacă afectează în 
mod semnificativ libera circulație a datelor 
cu caracter personal în cadrul Uniunii, 
autoritatea de supraveghere aplică 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 57. Autorizațiile 
acordate de către autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2464
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator obține 
autorizarea prealabilă pentru transfer sau 
seria de transferuri, sau pentru 
dispozițiile care vor fi incluse în 
acordurile administrative care constituie 
temeiul pentru un astfel de transfer. 
Autorizarea acordată de autoritatea de 
supraveghere este în conformitate cu 

(5) În cazul în care nu se furnizează 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie, de exemplu printr-un 
memorandum de înțelegere, operatorul 
garantează că prelucrarea intenționată 
respectă prezentul regulament și ia 
măsuri în sensul reducerii riscurilor 
implicate pentru persoana vizată.
Autoritatea de supraveghere susține 
respectarea prezentului regulament, 
furnizând îndrumare și asistență în 
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articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt stat 
membru sau din alte state membre, sau 
dacă afectează în mod semnificativ libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 57. Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

temeiul prezentei dispoziții. Dacă 
prelucrarea se referă la persoane vizate din 
alt stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, CEPD 
furnizează îndrumări pentru a asigura 
aplicarea coerentă a regulamentului, 
luând în considerare circumstanțele 
specifice ale fiecărui stat membru.

Autorizațiile acordate de către autoritatea 
de supraveghere în temeiul articolului 26 
alineatul (2) din Directiva 95/46/CE sunt 
valabile, până la data la care sunt 
modificate, înlocuite sau abrogate de către 
respectiva autoritate de supraveghere.

Or. en

Justificare

O cerință privind autorizarea prealabilă ar constitui o sarcină excesivă pentru autoritățile de 
supraveghere. Rolul CEPD ar putea fi util în acest sens.

Amendamentul 2465
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferurile în baza regulilor 
corporatiste obligatorii

eliminat

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 58, autoritatea de supraveghere 
aprobă regulile corporatiste obligatorii, cu 
condiția ca acestea:
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(a) să aibă forță juridică obligatorie și să 
se aplice fiecărui 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 
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;
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(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 corporatiste 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 corporatiste obligatorii, în special 
cu privire la dispozițiile menționate la 
literele (d), (e) și (f) de la prezentul alineat 
sunt furnizate persoanelor vizate, conform 
articolului 11;
(h) sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor, desemnat în conformitate cu 
articolul 35, inclusiv monitorizarea în 
cadrul grupului de întreprinderi a 
respectării regulilor corporatiste 
obligatorii, precum și monitorizarea 
formării și a gestionării plângerilor;
(i) mecanismele din cadrul grupului de 
întreprinderi în vederea garantării 
conformității cu regulile corporatiste 
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 
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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 
corporatiste 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 
articol. Actele de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare prevăzută la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 58, autoritatea de supraveghere 
aprobă regulile corporatiste obligatorii, cu 
condiția ca acestea:

(1) Autoritatea de supraveghere
autorizează, printr-un singur act de 
aprobare, regulile corporatiste obligatorii 
pentru un grup de întreprinderi, cu 
condiția ca acestea:

Or. en

Justificare

Nu se justifică punerea în funcțiune a mecanismului pentru asigurarea coerenței pentru 
aprobarea regulilor corporatiste obligatorii (BCR). Nu se aplică în actualul cadru de 
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protecție a datelor.

Amendamentul 2467
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 58, autoritatea de supraveghere 
aprobă regulile corporatiste obligatorii, cu 
condiția ca acestea:

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă autorizează, printr-un singur 
act de aprobare, regulile corporatiste 
obligatorii pentru un grup de 
întreprinderi. Aceste reguli vor permite 
transferuri internaționale multiple între 
companii, în interiorul și în afara 
Europei, cu condiția ca acestea:

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2468
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 58, autoritatea de supraveghere 
aprobă regulile corporatiste obligatorii, cu 
condiția ca acestea:

(1) Operatorii și/sau persoanele 
împuternicite de către operatori, care 
doresc să furnizeze garanțiile 
corespunzătoare prin intermediul 
regulilor corporatiste obligatorii, astfel 
cum sunt menționate la articolul 42 
alineatul (2) litera (a), notifică autoritățile 
de supraveghere corespunzătoare cu 
privire la existența acestor reguli 
corporatiste obligatorii și se consideră că 
autoritățile de supraveghere au aprobat 
regulile corporatiste obligatorii, cu condiția 
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ca acestea:

Or. en

Amendamentul 2469
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la 
articolul 58, autoritatea de supraveghere 
aprobă regulile corporatiste obligatorii, cu 
condiția ca acestea:

(1) În cazul în care sunt furnizate garanții 
corespunzătoare, prin intermediul unor 
reguli corporatiste obligatorii, operatorii 
de date asigură conformitatea cu 
regulamentul, cu condiția ca aceste reguli:

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
să includă și pe salariații acestora;

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui 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;

(b) să confere, în mod expres, drepturi 
opozabile persoanelor vizate;

(c) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
alineatul (2).

(c) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
alineatul (2).

Autoritatea de supraveghere susține 
respectarea prezentului regulament, 
furnizând îndrumare și asistență în 
temeiul prezentei dispoziții.

Or. en

Justificare

Operatorii de date ar trebui să fie responsabili pentru respectarea regulilor corporatiste 
obligatorii în temeiul regulamentului. O cerință privind aprobarea tuturor regulilor 
corporatiste obligatorii ar constitui o sarcină excesivă pentru autoritățile de supraveghere, 
care sunt mai utile pentru furnizarea de îndrumări.

Amendamentul 2470
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
să includă și pe salariații acestora;

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
subcontractanților externi ai acestora și să 
includă și pe salariații acestora;

Or. en

Amendamentul 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
să includă și pe salariații acestora;

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
subcontractanților externi ai acestora și să 
includă și pe salariații acestora;

Or. en

Amendamentul 2472
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al
persoanei împuternicite de către operator și 
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să includă și pe salariații acestora; subcontractanților externi ai acestora și să 
includă și pe salariații acestora;

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2473
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
să includă și pe salariații acestora;

(a) să aibă forță juridică obligatorie și să se 
aplice fiecărui membru al grupului de 
întreprinderi al operatorului sau al 
persoanei împuternicite de către operator și 
subcontractanților acestora, care fac 
obiectul regulilor corporatiste obligatorii, 
și să includă și pe salariații acestora;

Or. en

Amendamentul 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să fi fost concepute după obținerea 
consimțământului din partea 
reprezentanților angajaților firmei și a 
responsabilului pentru protecția datelor 
din teritoriul în care se află sucursala 
firmei;

Or. de
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Amendamentul 2475
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa, precum și subcontractanții 
externi ai acestora;

Or. en

Amendamentul 2476
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa, precum și subcontractanții 
externi ai acestora;

Or. en

Amendamentul 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa, precum și subcontractanții 
externi ai acestora;
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Or. en

Amendamentul 2478
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa, precum și subcontractanții 
externi ai acestora;

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2479
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa;

(a) structura și datele de contact ale 
grupului de întreprinderi și membrii din 
componența sa, precum și subcontractanții 
acestora;

Or. en

Amendamentul 2480
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) transferurile de date sau setul de 
transferuri, inclusiv categoriile de date cu 
caracter personal, tipul prelucrării și 
scopurile prelucrării, categoriile de 
persoane vizate și identificarea țării terțe 
sau a țărilor terțe în cauză;

(b) transferurile de date sau setul de 
transferuri, inclusiv categoriile de date cu 
caracter personal, tipul prelucrării și 
scopurile prelucrării, categoriile de 
persoane vizate și, după caz, identificarea 
țării terțe sau a țărilor terțe în cauză;

Or. en

Amendamentul 2481
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 corporatiste 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;

(f) acceptarea de către operator sau de 
persoana împuternicită de către operator a 
răspunderii pentru orice încălcare a 
regulilor corporatiste 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;

Or. en

Amendamentul 2482
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor, desemnat în conformitate cu 
articolul 35, inclusiv monitorizarea în 
cadrul grupului de întreprinderi a 
respectării regulilor corporatiste 
obligatorii, precum și monitorizarea 
formării și a gestionării plângerilor;

(h) sarcinile responsabilului cu protecția 
datelor, desemnat în conformitate cu 
articolul 35, inclusiv monitorizarea în 
cadrul grupului de întreprinderi a 
respectării regulilor corporatiste 
obligatorii;

Or. en

Amendamentul 2483
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator dorește să 
furnizeze garanții corespunzătoare prin 
intermediul regulilor corporatiste 
obligatorii, astfel cum se menționează la 
articolul 42 alineatul (2) litera (a), 
aspectele prevăzute la articolul 43 
alineatul (2) literele (a)-(k):
(a) se aplică doar în măsura în care sunt 
aplicabile persoanei împuternicite de 
către operator și sunt relevante pentru 
persoana vizată; și
(b) pot fi precizate în legătură cu fiecare 
operator.

Or. en

Amendamentul 2484
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 
corporatiste 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.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2485
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 corporatiste 
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.

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina 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 corporatiste 
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, în conformitate cu 
articolul 66.

Or. en
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Amendamentul 2486
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 2487
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 articol. 
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 
cu scopul de a 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 articol.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia poate preciza formatul și 
procedurile pentru schimbul de informații 
între operatori, persoanele împuternicite de 
către operatori și autoritățile de 
supraveghere pentru regulile corporative cu 
forță juridică obligatorie în sensul 
prezentului articol. Actele de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare prevăzută la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 2489
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) După solicitarea unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 cu scopul de a 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 articol.

Or. en
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Amendamentul 2490
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Transferurile în baza regulilor 

corporatiste obligatorii
Dispozițiile articolului 38b se aplică în 
consecință.

Or. en

Amendamentul 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Transferuri neautorizate de legislația 

Uniunii
(1) Orice hotărâre a unei instanțe este 
recunoscută sau opozabilă în orice mod 
numai în temeiul și în conformitate cu un 
acord de asistență reciprocă sau un acord 
internațional în vigoare între țara terță 
respectivă și Uniune sau un stat membru 
al acesteia, dar această dispoziție nu se 
aplică pentru nicio decizie a unei 
autorități administrative a unei țări terțe 
ce impune unui operator sau persoanei 
împuternicite de acesta să divulge date cu 
caracter personal.
(2) În cazul în care o hotărâre a unei 
instanțe sau o decizie a unei autorități 
administrative a unei țări terțe impune 
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unui operator sau persoanei împuternicite 
de acesta să comunice date cu caracter 
personal, operatorul, persoana 
împuternicită de acesta sau, după caz, 
reprezentantul operatorului notifică fără 
întârziere autoritatea de supraveghere cu 
privire la respectiva solicitare și trebuie să 
solicite autorizarea autorității de 
supraveghere anterior transferului, în 
conformitate cu articolul 34.
(3) Autoritatea de supraveghere evaluează 
conformitatea solicitării de divulgare cu 
prezentul regulament și, în special, dacă 
divulgarea este necesară și impusă de lege 
în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) literele (d) și (e) și 
alineatul (5).
(4) Autoritatea de supraveghere 
informează autoritatea națională 
competentă cu privire la solicitare. De 
asemenea, operatorul sau persoana 
împuternicită cu prelucrarea datelor 
informează persoana vizată cu privire la 
solicitare și la autorizarea de către 
autoritatea de supraveghere.
(5) Comisia poate stabili, într-un act de 
punere în aplicare, un format standard al 
notificărilor adresate autorității de 
supraveghere menționate la alineatul (2) 
și al informărilor către persoanele vizate 
menționate la alineatul (4), precum și 
procedurile aplicabile notificării și 
informării. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2), în urma 
solicitării unui aviz emis de către 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 2492
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 44 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogări Alte motive legitime pentru transferuri 
internaționale

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2493
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41, sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41 sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc, atât timp cât 
prelucrarea nu este voluminoasă, 
repetitivă și structurală, numai în 
condițiile în care:

Or. en

Amendamentul 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41, sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41 sau în cazul 
în care Comisia decide că o țară terță, un 
teritoriu ori un sector de prelucrare din 
respectiva țară terță sau o organizație 
internațională nu oferă un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (5), sau în absența
unor garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

Or. en

Amendamentul 2495
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41, sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41 sau în cazul 
în care Comisia decide că o țară terță, un 
teritoriu ori un sector de prelucrare din 
respectiva țară terță sau o organizație 
internațională nu oferă un nivel adecvat 
de protecție în conformitate cu 
articolul 41 alineatul (5), sau în absența
unor garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

Or. en
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Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41, sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42, un transfer sau o serie de 
transferuri de date cu caracter personal 
către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

(1) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
în conformitate cu articolul 41, sau a unor 
garanții adecvate în conformitate cu 
articolul 42 și fără a aduce atingere 
articolelor 6, 14, 15, 16 și 17, un transfer 
sau o serie de transferuri de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
numai în condițiile în care:

Or. en

Amendamentul 2497
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată și-a exprimat acordul 
cu privire la transferul propus, după ce a 
fost informată cu privire la riscurile acestor 
transferuri în lipsa unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
și a garanțiilor corespunzătoare; sau

(a) persoana vizată și-a exprimat acordul 
cu privire la transferul propus, după ce a 
fost informată cu privire la riscurile acestor 
transferuri în lipsa unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de protecție 
și a garanțiilor corespunzătoare; și

Or. en
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Amendamentul 2498
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) transferul este necesar din motive 
importante, de interes public; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) transferul este necesar pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță; sau

(e) transferul este necesar pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept administrativ sau în instanță; sau

Or. es

Amendamentul 2500
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
a evaluat toate circumstanțele aferente 
operațiunii de transfer de date sau seriei 
de operațiuni de transfer de date și în 

eliminat
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baza acestei evaluări a oferit garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

Or. en

Amendamentul 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
a evaluat toate circumstanțele aferente 
operațiunii de transfer de date sau seriei 
de operațiuni de transfer de date și în 
baza acestei evaluări a oferit garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau 

eliminat
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persoana împuternicită de către operator 
a evaluat toate circumstanțele aferente 
operațiunii de transfer de date sau seriei 
de operațiuni de transfer de date și în 
baza acestei evaluări a oferit garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

Or. en

Amendamentul 2503
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
a evaluat toate circumstanțele aferente 
operațiunii de transfer de date sau seriei 
de operațiuni de transfer de date și în 
baza acestei evaluări a oferit garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

eliminat

Or. en

Justificare

Interesul legitim, în mod individual, constituie o justificare insuficientă pentru orice tip de 
transfer de date cu caracter personal. Este necesar un temei juridic mai solid, astfel cum se 
prevede la alte secțiuni ale articolului 44.

Amendamentul 2504
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2505
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare autorizate 
de o autoritate de supraveghere în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
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necesar.

Or. en

Amendamentul 2506
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
sau voluminos, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
a evaluat toate circumstanțele aferente 
operațiunii de transfer de date sau seriei 
de operațiuni de transfer de date și în 
baza acestei evaluări a oferit garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

(h) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
iar operatorul a oferit garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, în 
cazul în care acest lucru este necesar.

Or. en

Justificare

Conceptul de „transfer” este unul depășit. Problema importantă este calitatea garanțiilor.

Amendamentul 2507
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
în special dacă acest lucru este 
obligatoriu sau necesar pentru 
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pătrunderea în țara terță.

Or. en

Amendamentul 2508
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) datele cu caracter personal au fost 
anonimizate;

Or. en

Justificare

Această exceptare este motivată.

Amendamentul 2509
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) dacă nu există un nivel 
corespunzător de protecție a datelor, în 
conformitate cu articolul 41 sau 42, 
transferul sau o categorie de transfer de 
date cu caracter personal către o țară 
terță sau către o organizație sau autoritate 
internațională este permis doar dacă 
transferul are loc cu scopul respectării 
unei obligații legale sau a unei autorizații, 
a unei cerințe legate de supervizare sau a 
unei alte dispoziții legislative sub 
incidența cărora intră operatorul.

Or. de
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Amendamentul 2510
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) datele cu caracter personal au fost 
pseudonimizate, cheia și datele sunt 
păstrate separat, iar clauzele contractuale 
îi interzic operatorului să acceseze cheia.

Or. en

Justificare

Această exceptare este motivată.

Amendamentul 2511
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care prelucrarea se 
realizează în baza alineatului (1) litera 
(h), operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator trebuie să 
acorde atenție deosebită naturii datelor, 
scopului și duratei operațiunii sau 
operațiunilor propuse de prelucrare, 
situației din țara de origine, din țara terță 
și din țara de destinație finală și 
garanțiilor corespunzătoare oferite în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal, în cazul în care este 
necesar.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care prelucrarea se 
realizează în baza alineatului (1) litera 
(h), operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator trebuie să 
acorde atenție deosebită naturii datelor, 
scopului și duratei operațiunii sau 
operațiunilor propuse de prelucrare, 
situației din țara de origine, din țara terță 
și din țara de destinație finală și 
garanțiilor corespunzătoare oferite în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal, în cazul în care este 
necesar.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Literele (b), (c) și (h) de la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul activităților 
desfășurate de către autoritățile publice în 
exercitarea competențelor lor publice.

(4) Literele (b), (c) și (h) de la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul activităților 
desfășurate de către autoritățile publice în 
exercitarea competențelor lor publice sau 
de către alte organisme cărora le-a fost 
încredințată o misiune de interes public.

Or. en

Justificare

De asemenea, este necesar ca regulamentul să prevadă dispoziții pentru situațiile în care 
responsabilitatea de furnizare a serviciilor publice a fost încredințată unor organizații 
private. Ar trebui să existe o abordare unică în furnizarea serviciilor publice, indiferent dacă 
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organismul care le furnizează este o autoritate ori un organism public sau o organizație 
privată care efectuează acest lucru în temeiul unui contract.

Amendamentul 2514
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Literele (b), (c) și (h) de la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul activităților 
desfășurate de către autoritățile publice în 
exercitarea competențelor lor publice.

(4) Literele (b) și (c) de la alineatul (1) nu 
se aplică în cazul activităților desfășurate 
de către autoritățile publice în exercitarea 
competențelor lor publice.

Or. en

Amendamentul 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Literele (b), (c) și (h) de la alineatul (1) 
nu se aplică în cazul activităților 
desfășurate de către autoritățile publice în 
exercitarea competențelor lor publice.

(4) Literele (b) și (c) de la alineatul (1) nu 
se aplică în cazul activităților desfășurate 
de către autoritățile publice în exercitarea 
competențelor lor publice.

Or. en

Amendamentul 2516
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul public prevăzut la eliminat
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alineatul (1) litera (d) trebuie să fie 
recunoscut în dreptul Uniunii sau în 
dreptul statului membru sub incidența 
căruia intră operatorul.

Or. en

Amendamentul 2517
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul.

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul. Această derogare se utilizează 
doar pentru transferurile ocazionale. În 
fiecare caz, este necesar să se efectueze o 
evaluare atentă a tuturor circumstanțelor 
de transfer.

Or. en

Amendamentul 2518
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul.

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în cadrul 
convențiilor internaționale, în dreptul 
Uniunii sau în dreptul statului membru sub 
incidența căruia intră operatorul.

Or. en
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Justificare

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

Amendamentul 2519
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul.

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul sau în acordurile sau 
înțelegerile internaționale aplicabile.

Or. en

Justificare

Din rațiuni de clarificare. Deși la considerentul 87 se recunoaște faptul că transferurile 
internaționale de date între autoritățile de reglementare sunt justificate pentru protecția 
„unor motive importante, de interes public”, articolul 45 alineatul (5) definește acest termen 
exclusiv cu privire la dreptul Uniunii sau al statelor membre. Trebuie clarificat faptul că în 
categoria „motive importante, de interes public” se includ și acordurile internaționale în 
baza cărora autoritățile externe de reglementare efectuează în prezent aceste transferuri de 
date.

Amendamentul 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) (5) Interesul public prevăzut la alineatul (1) 
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litera (d) trebuie să fie recunoscut în 
dreptul Uniunii sau în dreptul statului 
membru sub incidența căruia intră 
operatorul.

litera (d) trebuie să fie recunoscut în cadrul 
convențiilor internaționale, în dreptul 
Uniunii sau în dreptul statului membru sub 
incidența căruia intră operatorul.

Or. en

Amendamentul 2521
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
consemnează evaluarea și garanțiile 
corespunzătoare oferite prevăzute la 
alineatul (1) litera (h) de la prezentul 
articol, în documentele prevăzute la 
articolul 28 și informează autoritatea de 
supraveghere cu privire la transfer.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
consemnează evaluarea și garanțiile 
corespunzătoare oferite prevăzute la 
alineatul (1) litera (h) de la prezentul 
articol, în documentele prevăzute la 
articolul 28 și informează autoritatea de 
supraveghere cu privire la transfer.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator consemnează evaluarea și 
garanțiile corespunzătoare oferite 
prevăzute la alineatul (1) litera (h) de la 
prezentul articol, în documentele prevăzute 
la articolul 28 și informează autoritatea de 
supraveghere cu privire la transfer.

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator consemnează evaluarea și 
garanțiile corespunzătoare oferite 
prevăzute la alineatul (1) litera (h) de la 
prezentul articol, în documentele prevăzute 
la articolul 28, după caz în conformitate 
cu norma respectivă, și informează 
autoritatea de supraveghere cu privire la 
transfer.

Or. es

Amendamentul 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator consemnează evaluarea și 
garanțiile corespunzătoare oferite 
prevăzute la alineatul (1) litera (h) de la 
prezentul articol, în documentele prevăzute 
la articolul 28 și informează autoritatea de 
supraveghere cu privire la transfer.

(6) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator consemnează evaluarea și 
garanțiile corespunzătoare oferite 
prevăzute la alineatul (1) litera (h) de la 
prezentul articol, în documentele prevăzute 
la articolul 28 și solicită aprobarea 
prealabilă a autorității de supraveghere cu 
privire la transfer.

Or. en

Amendamentul 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii „motivelor importante, 
de interes public”, în sensul 
alineatului (1) litera (d), precum și a 
criteriilor și cerințelor aplicabile 
garanțiilor corespunzătoare prevăzute la 
alineatul (1) litera (h).

eliminat

Or. es

Amendamentul 2526
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii „motivelor importante, 
de interes public”, în sensul 
alineatului (1) litera (d), precum și a 
criteriilor și cerințelor aplicabile 
garanțiilor corespunzătoare prevăzute la 
alineatul (1) litera (h).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2527
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte eliminat
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delegate în conformitate cu articolul 86 
cu scopul detalierii „motivelor importante, 
de interes public”, în sensul 
alineatului (1) litera (d), precum și a 
criteriilor și cerințelor aplicabile 
garanțiilor corespunzătoare prevăzute la 
alineatul (1) litera (h).

Or. en

Amendamentul 2528
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii „motivelor importante, de 
interes public”, în sensul alineatului (1) 
litera (d), precum și a criteriilor și 
cerințelor aplicabile garanțiilor 
corespunzătoare prevăzute la alineatul (1) 
litera (h).

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii „motivelor importante, de 
interes public”, în sensul alineatului (1) 
litera (d).

Or. en

Amendamentul 2529
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Divulgările de date neautorizate de 

dreptul Uniunii
(1) Nicio sentință a unei instanțe sau a 
unui tribunal și nicio decizie a unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
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potrivit căreia un operator sau o persoană 
împuternicită de către un operator trebuie 
să divulge date cu caracter personal nu 
este recunoscută și nu este executorie sub 
nicio formă, fără a aduce atingere unui 
tratat de asistență reciprocă sau unui 
acord internațional în vigoare între țara 
terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru al acesteia.
(2) În cazul în care o hotărâre a unei 
instanțe sau o decizie a unei autorități 
administrative a unei țări terțe impune 
unui operator sau persoanei împuternicite 
de acesta să comunice date cu caracter 
personal, operatorul, persoana 
împuternicită de acesta sau, după caz, 
reprezentantul operatorului notifică fără 
întârziere autoritatea de supraveghere cu 
privire la respectiva solicitare și trebuie să 
solicite autorizarea autorității de 
supraveghere anterior transferului.
(3) Autoritatea de supraveghere evaluează 
conformitatea solicitării de divulgare cu 
prezentul regulament și, în special, dacă 
divulgarea este necesară și impusă de lege 
în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) literele (d) și (e) și 
alineatul (5).
(4) Autoritatea de supraveghere 
informează autoritatea națională 
competentă cu privire la solicitare. De 
asemenea, operatorul sau persoana 
împuternicită cu prelucrarea datelor 
informează persoana vizată cu privire la 
solicitare și la autorizarea de către 
autoritatea de supraveghere.
(5) Comisia poate stabili un format 
standard al notificărilor adresate 
autorității de supraveghere menționate la 
alineatul (2) și al informărilor către 
persoanele vizate menționate la 
alineatul (4), precum și procedurile 
aplicabile notificării și informării. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
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alineatul (2).

Or. en

Justificare

Acest amendament propus reintroduce dispozițiile articolului 42 din proiectul CE, întrucât 
acestea ar garanta o protecție mai bună împotriva aplicării extrateritoriale a legilor țărilor 
terțe.

Amendamentul 2530
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Divulgările de date neautorizate de 

dreptul Uniunii
(1) Nicio sentință a unei instanțe sau a 
unui tribunal și nicio decizie a unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
potrivit căreia un operator sau o persoană 
împuternicită de către un operator trebuie 
să divulge date cu caracter personal nu 
este recunoscută și nu este executorie sub 
nicio formă, fără a aduce atingere unui 
tratat de asistență reciprocă sau unui 
acord internațional în vigoare între țara 
terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru al acesteia. 
(2) În cazul în care o hotărâre a unei 
instanțe sau o decizie a unei autorități 
administrative a unei țări terțe impune 
unui operator sau persoanei împuternicite 
de acesta să comunice date cu caracter 
personal, operatorul, persoana 
împuternicită de acesta sau, după caz, 
reprezentantul operatorului notifică fără 
întârziere autoritatea de supraveghere cu 
privire la respectiva solicitare și trebuie să 
solicite autorizarea autorității de 
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supraveghere anterior transferului.
(3) Autoritatea de supraveghere evaluează 
conformitatea solicitării de divulgare cu 
prezentul regulament și, în special, dacă 
divulgarea este necesară și impusă de lege 
în conformitate cu articolul 44 
alineatul (1) literele (d) și (e) și 
alineatul (5).
(4) Autoritatea de supraveghere 
informează autoritatea națională 
competentă cu privire la solicitare. De 
asemenea, operatorul sau persoana 
împuternicită cu prelucrarea datelor 
informează persoana vizată cu privire la 
solicitare și la autorizarea de către 
autoritatea de supraveghere. 
(5) Comisia poate stabili un format 
standard al notificărilor adresate 
autorității de supraveghere menționate la 
alineatul (2) și al informărilor către 
persoanele vizate menționate la 
alineatul (4), precum și procedurile 
aplicabile notificării și informării. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2531
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Transferuri către servicii informatice 

dematerializate aflate sub jurisdicția unei 
țări terțe

Transferul de date cu caracter personal 
către servicii informatice dematerializate 
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aflate sub jurisdicția unei țări terțe este 
interzis, cu excepția următoarelor cazuri:
(a) se aplică unul dintre temeiurile 
juridice pentru transferul de date cu 
caracter personal către țări terțe, 
menționate în prezentul capitol; și
(b) persoana vizată și-a dat 
consimțământul; și
(c) persoana vizată și-a dat 
consimțământul după ce a fost informată 
și avertizată într-un limbaj clar și 
neambiguu, prin intermediul unei referiri 
separate și evidente, privind:
(i) posibilitatea ca datele cu caracter 
personal să facă obiectul activităților 
serviciilor secrete sau al activităților de 
supraveghere realizate de autoritățile din 
țara terță; și
(ii) riscul să nu poată fi garantată 
protecția datelor cu caracter personal și a 
drepturilor fundamentale prevăzute în 
dreptul Uniunii și al statelor membre, în 
pofida temeiului juridic al transferului în 
cauză.

Or. en

Amendamentul 2532
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În ceea ce privește țările terțe și 
organizațiile internaționale, Comisia și 
autoritățile de supraveghere iau măsurile 
corespunzătoare pentru:

(1) În ceea ce privește țările terțe și 
organizațiile internaționale și în cooperare 
cu Comitetul consultativ al 
Convenției 108 a Consiliului Europei, 
Comisia și autoritățile de supraveghere iau 
măsurile corespunzătoare pentru:

Or. fr
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Amendamentul 2533
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elaborarea de mecanisme eficiente de 
cooperare internațională pentru a facilita 
asigurarea aplicării legislației privind 
protecția datelor cu caracter personal;

(a) elaborarea de mecanisme eficiente de 
cooperare internațională pentru a asigura 
aplicarea legislației privind protecția 
datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 2534
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) clarificarea și soluționarea 
conflictelor jurisdicționale cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Comisia ia 
măsurile necesare pentru a consolida 
relațiile cu țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu autoritățile 
lor de supraveghere, în cazul în care 
Comisia a decis că acestea asigură un 

(2) În sensul alineatului (1) literele (a) 
și (b), autoritățile de supraveghere pot 
face schimb de informații și pot coopera 
în cadrul unor activități referitoare la 
exercitarea atribuțiilor proprii și apărarea 
drepturilor prevăzute în prezentul 
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nivel adecvat de protecție în sensul 
articolului 41 alineatul (3).

regulament.

Or. es

Amendamentul 2536
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Comisia ia 
măsurile necesare pentru a consolida 
relațiile cu țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu autoritățile lor 
de supraveghere, în cazul în care Comisia a 
decis că acestea asigură un nivel adecvat de 
protecție în sensul articolului 41 
alineatul (3).

(2) În sensul alineatului (1), Comisia, în 
cooperare cu Comitetul consultativ al 
Convenției 108 a Consiliului Europei, ia 
măsurile necesare pentru a consolida 
relațiile cu țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu autoritățile lor 
de supraveghere, în cazul în care Comisia a 
decis că acestea asigură un nivel adecvat de 
protecție în sensul articolului 41 
alineatul (3).

Or. fr

Justificare

În conformitate cu amendamentul la alineatul anterior.

Amendamentul 2537
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a
Începând cu cea de-a patra aniversare a 
datei menționate în articolul 91 
alineatul (1) (data intrării în vigoare a 
prezentului regulament), Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului 
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un raport privind aplicarea articolelor 40 
și 45, la fiecare doi ani. În acest scop, 
Comisia poate solicita informații statelor 
membre și autorităților de supraveghere, 
iar acestea trebuie furnizate cu 
promptitudine. Rapoartele se publică.

Or. hu

Justificare

În conformitate cu celelalte obligații de raportare.

Amendamentul 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a
Cooperarea poate avea loc cu următoarele 
condiții:
(a) autoritățile competente din țările terțe 
dispun de competențele necesare pentru 
protejarea datelor cu caracter personal, în 
contextul domeniilor cu care sunt 
familiarizate în conformitate cu legislația 
existentă;
(b) între autoritățile competente implicate 
s-au încheiat acorduri de lucru bazate pe 
reciprocitate;
(c) transferul de date cu caracter personal 
către țara terță este în conformitate cu 
capitolul V din prezenta directivă.

Or. es

Amendamentul 2539
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a 
Raportul Comisiei

Începând cel târziu cu cea de-a patra 
aniversare a datei menționate în 
articolul 91 alineatul (1) [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament], 
Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
aplicarea articolelor 40-45, la intervale 
regulate. În acest scop, Comisia poate 
solicita informații statelor membre, 
autorităților de supraveghere și 
Comitetului consultativ al Convenției 108 
a Consiliului Europei, iar aceste 
informații sunt furnizate fără întârzieri 
nejustificate. Rapoartele se publică.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament conține o adăugire la amendamentul 263 al raportorului.

Amendamentul 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 45 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45b
Acordurile de lucru menționate la 
alineatul (3) litera (b) garantează 
următoarele:
(a) autoritățile competente justifică scopul 
solicitării de cooperare;
(b) persoanele angajate sau foste angajate 
ale autorităților competente din țara terță, 



PE506.169v02-00 116/155 AM\929519RO.doc

RO

care primesc informațiile, sunt supuse 
obligației de confidențialitate 
profesională;
(c) autoritățile competente din țările terțe 
pot folosi rezultatele cooperării doar 
pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin 
în domeniul protecției datelor cu caracter 
personal;
(d) în cazul în care autoritatea 
competentă din țara terță intenționează să 
transfere informațiile primite în cadrul 
cooperării cu o terță parte, trebuie 
obținută aprobarea prealabilă și explicită, 
în scris, a autorității care a furnizat 
informațiile, cu excepția cazului în care 
acest transfer este impus de legislația 
națională și ordonat de o instanță și 
constituie o măsură necesară pentru 
protejarea intereselor publice relevante 
referitoare la:
(i) prevenirea, cercetarea și urmărirea în 
justiție a infracțiunilor;
(ii) monitorizarea, inspectarea sau 
reglementarea legată, chiar și ocazional, 
de exercitarea autorității publice în cadrul 
acordului.
În aceste cazuri, se transmite un preaviz 
autorității care a furnizat informațiile;
(e) sunt adoptate măsurile tehnice și 
organizatorice de securitate 
corespunzătoare, în vederea protejării 
datelor cu caracter personal împotriva 
distrugerii accidentale sau ilegale, a 
pierderilor accidentale, a alterării, a 
divulgării sau accesului neautorizat, 
precum și împotriva tuturor celorlalte 
forme ilegale de prelucrare a datelor cu 
caracter personal;
(f) cererea de cooperare adresată de 
autoritatea competentă din țara terță ar 
trebui refuzată în cazul în care:
(i) ar afecta negativ suveranitatea, 
securitatea sau ordinea publică a 
Comunității sau a statului membru 
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solicitat; sau
(ii) au fost inițiate deja proceduri 
judiciare în legătură cu aceleași acțiuni și 
împotriva acelorași persoane în fața 
autorităților statului membru solicitat.

Or. es

Amendamentul 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 45 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45c
Statele membre comunică Comisiei 
acordurile de lucru menționate la 
alineatele (3) și (4).

Or. es

Amendamentul 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 45 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45d
În sensul alineatului (1), Comisia ia 
măsurile necesare pentru a consolida 
relațiile cu țările terțe sau organizațiile 
internaționale, în special cu autoritățile 
lor de supraveghere, în cazul în care 
Comisia a decis că acestea asigură un 
nivel adecvat de protecție în sensul 
articolului 41 alineatul (3).

Or. es
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Amendamentul 2543
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dispozițiile din fiecare stat membru 
prevăd că una sau mai multe autorități 
publice sunt responsabile de monitorizarea 
aplicării prezentului regulament și de 
contribuția la aplicarea uniformă a 
regulamentului în întreaga Uniune, în 
vederea protejării drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale acestora și în vederea 
facilitării liberei circulații a datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii. În acest 
sens, autoritățile de supraveghere 
cooperează între ele și cu Comisia.

(1) Dispozițiile din fiecare stat membru 
prevăd o autoritate publică principală de 
supraveghere, responsabilă de 
monitorizarea aplicării prezentului 
regulament și de contribuția la aplicarea 
uniformă a regulamentului în întreaga 
Uniune, în vederea protejării drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
în vederea facilitării liberei circulații a 
datelor cu caracter personal în cadrul 
Uniunii. În acest sens, autoritățile de 
supraveghere cooperează între ele și cu 
Comisia.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2544
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare autoritate de supraveghere 
este abilitată să sancționeze infracțiunile 
administrative. Autoritățile de
supraveghere nu pot emite sancțiuni decât 
pentru operatorii sau persoanele 
împuternicite de operatori care își au 
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sediul principal în același stat membru 
sau, în coordonare cu articolele 56 și 57, 
dacă autoritatea de supraveghere a 
sediului principal nu ia măsuri.

Or. en

Amendamentul 2545
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate.

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate, fără a aduce 
atingere mecanismelor privind cooperarea 
și coerența, menționate la capitolul VII.

Or. en

Amendamentul 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate.

(1) Autoritățile de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care le sunt încredințate.

Or. es

Amendamentul 2547
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate.

(1) Autoritatea de supraveghere 
beneficiază de independență deplină în 
exercitarea îndatoririlor și competențelor 
care îi sunt încredințate, fără a aduce 
atingere mecanismelor privind cooperarea 
și coerența, menționate la capitolul VII și 
în cadrul limitelor legale și administrative 
din statul membru respectiv.

Or. en

Justificare

Text preluat parțial din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În îndeplinirea îndatoririlor, membrii 
autorității de supraveghere nu solicită și 
nici nu acceptă niciun fel de instrucțiuni.

(2) În îndeplinirea îndatoririlor, membrii 
autorităților de supraveghere nu solicită și 
nici nu acceptă niciun fel de instrucțiuni.

Or. es

Amendamentul 2549
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În îndeplinirea îndatoririlor, membrii (2) În îndeplinirea îndatoririlor, membrii 
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autorității de supraveghere nu solicită și 
nici nu acceptă niciun fel de instrucțiuni.

autorității de supraveghere nu solicită și 
nici nu acceptă niciun fel de instrucțiuni și 
își mențin independența completă și 
imparțialitatea. 

Or. en

Amendamentul 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Membrii autorității de supraveghere nu 
întreprind acțiuni incompatibile cu 
îndatoririle lor, iar, pe durata mandatului, 
nu desfășoară activități incompatibile, 
remunerate sau nu.

(3) Membrii autorităților de supraveghere 
nu întreprind acțiuni incompatibile cu 
îndatoririle lor, iar, pe durata mandatului, 
nu desfășoară activități incompatibile, 
remunerate sau nu.

Or. es

Amendamentul 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) După încheierea mandatului, membrii 
autorității de supraveghere trebuie să dea
dovadă de integritate și discreție în ceea ce 
privește acceptarea unor funcții sau 
beneficii.

(4) După încheierea mandatului, membrii 
autorităților de supraveghere dau dovadă 
de integritate și discreție în ceea ce privește 
acceptarea unor funcții sau beneficii.

Or. es

Amendamentul 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare stat membru se asigură că
autoritatea de supraveghere beneficiază de 
resurse umane, tehnice și financiare 
adecvate, de sediul și infrastructura 
necesară pentru buna executare a sarcinilor 
și competențelor, inclusiv a celor care 
urmează să fie efectuate în contextul 
asistenței reciproce, al cooperării și 
participării la Comitetul european pentru 
protecția datelor.

(5) Fiecare stat membru, în conformitate 
cu distribuția sa internă a competențelor,
se asigură că autoritățile de supraveghere 
beneficiază de resurse umane, tehnice și 
financiare adecvate, de sediul și 
infrastructura necesară pentru buna 
executare a sarcinilor și competențelor, 
inclusiv a celor care urmează să fie 
efectuate în contextul asistenței reciproce, 
al cooperării și participării la Comitetul 
european pentru protecția datelor.

Or. es

Amendamentul 2553
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Fiecare stat membru se asigură că 
autoritatea de supraveghere beneficiază de 
resurse umane, tehnice și financiare 
adecvate, de sediul și infrastructura 
necesară pentru buna executare a sarcinilor 
și competențelor, inclusiv a celor care 
urmează să fie efectuate în contextul 
asistenței reciproce, al cooperării și 
participării la Comitetul european pentru 
protecția datelor.

(5) Fiecare stat membru se asigură că 
autoritatea de supraveghere beneficiază de 
resurse umane, tehnice și financiare 
adecvate, de sediul și infrastructura 
necesară pentru buna executare a sarcinilor 
și competențelor, inclusiv a celor care 
urmează să fie efectuate în contextul 
asistenței reciproce, al cooperării și 
participării la Comitetul european pentru 
protecția datelor. Statele membre se 
asigură că autoritățile de supraveghere 
dispun de cel puțin un membru la 
200 000 de cetățeni sau de 100 de membri, 
optând pentru numărul mai mic. Cel 
puțin unul din cinci membri trebuie să fie 
licențiat în drept.

Or. en
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Justificare

În prezent, nivelul de protecție a datelor este foarte diferit în fiecare stat membru, nu numai 
din cauza legislației naționale diferite, ci și a resurselor, capacităților și componenței foarte 
diferite a comisiilor naționale de protecție a datelor. Propunerea actuală folosește orientările 
foarte vagi ale vechii directive, care s-au dovedit a fi ineficiente. Amendamentul garantează 
standarde minime, care ar trebui să conducă la accelerarea și creșterea calității 
procedurilor.

Amendamentul 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare stat membru se asigură că 
autoritatea de supraveghere dispune de 
personal propriu, numit de șeful autorității 
de supraveghere și care răspunde în fața 
acestuia.

(6) Fiecare stat membru, în conformitate 
cu distribuția sa internă a competențelor,
se asigură că autoritățile de supraveghere 
dispun de personal propriu, numit de șeful 
autorității de supraveghere și care răspunde 
în fața acestuia.

Or. es

Amendamentul 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Statele membre se asigură că 
autoritatea de supraveghere face obiectul 
unui control financiar care nu aduce 
atingere independenței sale. Statele 
membre se asigură că autoritatea de 
supraveghere dispune de bugete anuale 
distincte. Bugetele se fac publice.

(7) Statele membre, în conformitate cu 
propria distribuție internă a 
competențelor, se asigură că autoritățile de 
supraveghere fac obiectul unui control 
financiar care nu aduce atingere
independenței lor. Statele membre, în 
conformitate cu propria distribuție 
internă a competențelor, se asigură că 
autoritățile de supraveghere dispun de 
bugete anuale distincte. Bugetele se fac 
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publice.

Or. es

Amendamentul 2556
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului membru 
în cauză.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului membru 
în cauză, după consultarea parlamentului, 
asigurând în permanență menținerea 
influenței politice la un nivel minim; 
calificările necesare, absența conflictelor 
de interese și funcțiile membrilor trebuie 
să fie, de asemenea, reglementate.

Or. hu

Justificare

În acord cu considerentul 95.

Amendamentul 2557
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului 
membru în cauză.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți de 
parlamentul statului membru în cauză.

Or. en
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Amendamentul 2558
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului membru 
în cauză.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului membru 
în cauză, după consultarea parlamentului
sau a celei mai înalte autorități judiciare 
din statul respectiv.

Or. en

Justificare

Cel puțin într-un stat membru, membrii comisiei pentru protecția datelor sunt desemnați de 
Curtea Supremă.

Amendamentul 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului 
membru în cauză.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității sau 
autorităților de supraveghere trebuie 
numiți fie de parlamente, fie de 
organismele guvernamentale ale statului 
membru în cauză.

Or. es

Amendamentul 2560
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți fie de 
parlament, fie de guvernul statului 
membru în cauză.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora membrii autorității de 
supraveghere trebuie numiți de 
parlamentul statului membru în cauză.

Or. en

Amendamentul 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Funcțiile unui membru încetează în 
cazul expirării mandatului, în cazul 
demisiei sau destituirii conform 
dispozițiilor alineatului (5).

(3) Funcțiile unui membru încetează în 
cazul expirării mandatului sau în cazul 
incapacității de a îndeplini mandatul, 
incompatibilității, în cazul demisiei, 
concedierii, condamnării definitive pentru 
o infracțiune intenționată sau destituirii.

Or. es

Amendamentul 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un membru poate fi demis sau poate fi 
decăzut din dreptul la pensie sau la alte 
beneficii echivalente de către instanța 
națională competentă, în cazul în care 
membrul respectiv nu mai îndeplinește 

(4) Un membru poate fi demis sau 
desemnarea sa poate fi revocată de către 
organismul care l-a numit, în cazul în care 
membrul respectiv nu mai îndeplinește 
condițiile necesare pentru executarea 
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condițiile necesare pentru executarea 
funcțiilor sau este vinovat de comiterea 
unei abateri disciplinare grave.

funcțiilor sau este vinovat de 
neîndeplinirea gravă a obligațiilor 
asociate funcției sale.

Or. es

Amendamentul 2563
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Un membru poate fi demis sau poate fi 
decăzut din dreptul la pensie sau la alte 
beneficii echivalente de către instanța 
națională competentă, în cazul în care 
membrul respectiv nu mai îndeplinește 
condițiile necesare pentru executarea 
funcțiilor sau este vinovat de comiterea 
unei abateri disciplinare grave.

(4) Un membru poate fi demis în cazul în 
care nu mai îndeplinește condițiile necesare 
pentru executarea funcțiilor sale ca 
membru al autorității de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituirea și statutul autorității de 
supraveghere;

(a) instituirea și statutul autorității sau 
autorităților de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) calificările, experiența și competențele 
necesare pentru exercitarea funcției de 
membru al autorității de supraveghere;

(b) calificările, experiența și competențele 
necesare pentru exercitarea funcției de 
membru al autorităților de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) normele și procedurile pentru numirea 
membrilor autorității de supraveghere, 
precum și normele privind acțiunile sau 
ocupațiile incompatibile cu funcțiile 
membrilor;

(c) normele și procedurile pentru numirea 
membrilor autorităților de supraveghere, 
precum și normele privind acțiunile sau 
ocupațiile incompatibile cu funcțiile 
membrilor;

Or. es

Amendamentul 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) durata mandatului membrilor 
autorității de supraveghere, care nu poate 
fi sub patru ani, cu excepția primului 
mandat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, care poate fi pe o 
perioadă mai scurtă în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
independența autorității de supraveghere 
printr-o procedură de numiri eșalonate;

(d) durata mandatului membrilor 
autorităților de supraveghere, care nu 
poate fi sub patru ani, cu excepția primului 
mandat după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, care poate fi pe o 
perioadă mai scurtă în cazul în care acest 
lucru este necesar pentru a proteja 
independența autorităților de supraveghere 
printr-o procedură de numiri eșalonate;
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Or. es

Amendamentul 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) posibilitatea de reînnoire a mandatului 
membrilor autorității de supraveghere;

(e) posibilitatea de reînnoire a mandatului 
membrilor autorităților de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) regulile și condițiile comune care 
reglementează îndatoririle membrilor și ale 
personalului autorității de supraveghere;

(f) regulile și condițiile comune care 
reglementează îndatoririle membrilor și ale 
personalului autorităților de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 2570
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În condițiile în care, la momentul 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, există organisme 
profesionale de supraveghere competente 
pentru persoane care se află sub incidența 
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privilegiului profesional sau a secretului 
profesional, în baza legii, aceste 
organisme pot stabili autoritatea de 
supraveghere pentru prelucrarea datelor 
asupra cărora își exercită supravegherea 
profesională.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se aplice reglementări diferite în cazul persoanelor aflate sub incidența 
privilegiului profesional, a secretului profesional în baza legilor statului membru, a unei 
obligații legale de confidențialitate în exercitarea profesiei sale sau a oricărei obligații 
similare de a nu dezvălui date cu caracter personal.

Amendamentul 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În condițiile în care, la momentul 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, există organisme 
profesionale de supraveghere competente 
pentru persoane care se află sub incidența 
privilegiului profesional sau a secretului 
profesional, în baza legii, aceste 
organisme pot stabili autoritatea de 
supraveghere pentru prelucrarea datelor 
asupra cărora își exercită supravegherea 
profesională.

Or. en

Amendamentul 2572
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Reglementările și procedurile în baza 
cărora autoritățile de supraveghere își 
exercită atribuțiile și competențele în ceea 
ce privește persoanele vizate, operatorii și 
persoanele împuternicite de către 
operatori sunt în conformitate cu 
articolul 6 din Convenția europeană a 
drepturilor omului.

Or. en

Justificare

În prezent, numeroase state membre nu au proceduri scrise sau suficient documentate. În 
unele state membre sunt în vigoare proceduri care au potențial de încălcare a articolului 6 
din Convenția europeană a drepturilor omului („dreptul la un proces echitabil”). Aceasta 
generează certitudine juridică și permite adoptarea unor decizii arbitrare, care ar putea 
afecta persoanele vizate, operatorii și persoanele împuternicite de către operatori. În special 
organismele independente, fără răspundere politică, se află în general sub incidența unor 
reglementări procedurale stricte.

Amendamentul 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Supravegherea profesională a 

persoanelor supuse unei obligații privind 
secretul profesional

În cazul în care, la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, există entități 
responsabile pentru supravegherea 
profesională a persoanelor aflate sub 
incidența unei obligații privind secretul 
profesional, acestea pot stabili autoritatea 
de supraveghere.
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Or. de

Amendamentul 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorității de supraveghere au obligația de 
a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale.

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorităților de supraveghere au obligația 
de a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale.

Or. es

Amendamentul 2575
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul
autorității de supraveghere au obligația de 
a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale.

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorității de supraveghere au obligația de 
a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale, în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, de care au luat cunoștință în 
timpul exercitării sarcinilor lor oficiale.

Or. en

Amendamentul 2576
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorității de supraveghere au obligația de 
a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale.

În cursul mandatului și după încetarea 
mandatului, membrii și personalul 
autorităților de supraveghere au obligația 
de a respecta secretul profesional în ceea ce 
privește informațiile confidențiale de care 
au luat cunoștință în timpul exercitării 
sarcinilor lor oficiale, precum și de a-și 
îndeplini îndatoririle în mod independent 
și transparent, în conformitate cu 
prezentul regulament. 

Or. en

Amendamentul 2577
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice persoană care notifică autoritatea 
de supraveghere cu privire la orice fapte 
referitoare la prelucrarea de date cu 
caracter personal este scutită de 
obligațiile privind secretul profesional și 
beneficiază de imunitate în cadrul tuturor 
procedurilor judiciare. 

Or. fr

Justificare

Cerințele privind secretul profesional nu trebuie să împiedice persoanele, în special pe cele 
implicate în prelucrarea de date cu caracter personal, să divulge autorităților de 
supraveghere eventualele comportamente necorespunzătoare cu privire la protecția datelor și 
să beneficieze de imunitate în cadrul oricărei proceduri judiciare.
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Amendamentul 2578
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere 
exercită, pe teritoriul statului membru de 
care aparține, funcțiile cu care este 
investită în conformitate cu prezentul 
regulament.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere 
exercită, pe teritoriul statului membru de 
care aparține, funcțiile cu care este 
învestită în conformitate cu prezentul 
regulament. Prelucrările de date realizate 
de o autoritate publică sunt supravegheate 
doar de autoritatea de supraveghere din 
statul membru respectiv.

Or. en

Amendamentul 2579
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator 
sau a unei persoane împuternicite de 
către operator, din Uniune, iar operatorul 
sau persoană împuternicită de către 
operator are unități pe teritoriul mai 
multor state membre, autoritatea de 
supraveghere a principalei unități a 
operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator are 
competența supravegherii activităților de 
prelucrare desfășurate de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2580
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoană împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator a 
desemnat un sediu principal în 
conformitate cu articolul 22a, autoritatea 
de supraveghere a principalei unități a 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator are competența exclusivă 
a supravegherii tuturor activităților de 
prelucrare desfășurate de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator în 
toate statele membre, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament.

Or. en

Amendamentul 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator 
sau a unei persoane împuternicite de 
către operator, din Uniune, iar operatorul 
sau persoană împuternicită de către 
operator are unități pe teritoriul mai
multor state membre, autoritatea de 

(2) Atunci când se aplică prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
competentă este autoritatea de 
supraveghere din statul membru sau din 
teritoriul unde se află principala unitate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator ce face obiectul 
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supraveghere a principalei unități a 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator are competența 
supravegherii activităților de prelucrare 
desfășurate de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator în toate 
statele membre, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament.

regulamentului. Litigiile ar trebui 
soluționate în conformitate cu 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 58, fără a aduce 
atingere celorlalte dispoziții ale
capitolului VII din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoană împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, cu excepția 
situațiilor în care deciziile sunt luate ca 
răspuns la plângerile menționate la 
articolul 75; în acest caz, autoritatea 
coordonează acțiunile autorităților de 
supraveghere vizate, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament.

Or. es
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Amendamentul 2583
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator 
sau a unei persoane împuternicite de 
către operator, din Uniune, iar operatorul 
sau persoană împuternicită de către 
operator are unități pe teritoriul mai 
multor state membre, autoritatea de 
supraveghere a principalei unități a 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator are competența
supravegherii activităților de prelucrare 
desfășurate de operator sau de persoana 
împuternicită de către operator în toate 
statele membre, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament.

(2) Atunci când se aplică prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 3 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
competentă este autoritatea de 
supraveghere din statul membru sau din 
teritoriul unde se află principala unitate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator ce face obiectul 
regulamentului. Litigiile ar trebui 
soluționate în conformitate cu 
mecanismul pentru asigurarea coerenței 
prevăzut la articolul 58, fără a aduce 
atingere celorlalte dispoziții ale 
capitolului VII din prezentul regulament.
Această dispoziție se aplică și în cazul 
persoanelor juridice ce fac parte dintr-un 
grup de întreprinderi, dacă aceste 
întreprinderi sunt situate în mai multe 
state membre.

Or. en

Justificare

Text preluat parțial din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2584
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
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operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoană împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, cu excepția 
situațiilor în care deciziile sunt luate ca 
răspuns la plângerile menționate la 
articolul 75; în acest caz, autoritatea 
coordonează acțiunile autorităților de 
supraveghere vizate, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament.

Or. es

Justificare

Prezentul amendament propune un mecanism decizional ce urmează a fi utilizat de 
autoritățile de supraveghere în toate aspectele care rezultă din plângerile formulate de 
cetățenii UE. După caz, acțiunile pot fi coordonate de o autoritate principală, iar eventualele 
discrepanțe pot fi soluționate de Consiliul european pentru protecția datelor. Aceasta va 
permite o aplicare practică a sistemului, în cazurile care rezultă din plângerile formulate de 
persoanele vizate.

Amendamentul 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoană împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
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persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților 
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament. Dispozițiile din 
legislația muncii și din acordurile 
colective nu sunt afectate.

Or. en

Amendamentul 2586
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoană împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere a 
principalei unități a operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator 
are competența supravegherii activităților
de prelucrare desfășurate de operator sau 
de persoana împuternicită de către 
operator în toate statele membre, fără a 
aduce atingere dispozițiilor capitolului VII 
din prezentul regulament.

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator sau 
a unei persoane împuternicite de către 
operator, din Uniune, iar operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are unități pe teritoriul mai multor state 
membre, autoritatea de supraveghere, după 
consultarea Comitetului european pentru 
protecția datelor, decide ce autoritate va 
supraveghea activitățile de prelucrare 
desfășurate de operatori sau de persoanele 
împuternicite de către operatori în toate 
statele membre, fără a aduce atingere 
dispozițiilor capitolului VII din prezentul 
regulament. 

Or. en

Amendamentul 2587
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol se aplică numai în 
condițiile în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal se desfășoară într-o 
manieră coerentă la nivelul statelor 
membre.

Or. de

Justificare

Concentrarea competenței prevăzute la articolul 51 necesită clarificare, pentru a arăta faptul 
că se aplică doar în situațiile în care datele sunt prelucrate într-o manieră coerentă.

Amendamentul 2588
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În situațiile menționate la articolul 3 
alineatul (2) și dacă operatorul a 
desemnat un reprezentant în Uniune, în 
conformitate cu articolul 25, autoritatea 
de supraveghere de la sediul 
reprezentantului are competența exclusivă 
pentru supravegherea, în toate statele 
membre, a tuturor activităților de 
prelucrare realizate de către sau în 
numele operatorului respectiv.

Or. en

Amendamentul 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se aplică prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
competentă este autoritatea de 
supraveghere din statul membru sau din 
teritoriul unde operatorul a desemnat un 
reprezentant în Uniune, în conformitate 
cu articolul 25.

Or. en

Amendamentul 2590
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când se aplică prezentul 
regulament în conformitate cu articolul 3 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
competentă este autoritatea de 
supraveghere din statul membru sau din 
teritoriul unde operatorul a desemnat un 
reprezentant în Uniune, în conformitate 
cu articolul 25.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Atunci când prezentul regulament se 
aplică mai multor operatori și/sau 
persoane împuternicite de către operatori 
pentru același grup de întreprinderi, în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) 
și (2), este competentă o singură 
autoritate de supraveghere, stabilită în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2592
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Atunci când prezentul regulament se 
aplică mai multor operatori și/sau 
persoane împuternicite de către operatori 
pentru același grup de întreprinderi, în 
conformitate cu articolul 3 alineatele (1) 
și (2), este competentă o singură 
autoritate de supraveghere, stabilită în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2593
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

eliminat

Or. hu

Amendamentul 2594
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea activitățile 
atribuite instanțelor, pentru a fi 
desfășurate în mod independent. Această 
dispoziție se aplică în cazul în care s-a 
ordonat, aprobat sau autorizat o 
prelucrare independentă din punct de 
vedere judiciar.

Or. de

Justificare

Excepția prevăzută la articolul 51 alineatul (3) din propunerea de regulament ar trebui să ia 
în considerare independența instanțelor. Din acest motiv, ea trebuie să se aplice ori de câte 
ori instanțele acționează într-o manieră esențial independentă. Această dispoziție este 
valabilă nu numai în domeniul fundamental al activității judiciare, ci și în domeniile în care 
instanțelor li s-au atribuit sarcini punându-se accentul pe desfășurarea independentă a 
acestora.

Amendamentul 2595
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de supraveghere nu are (3) Autoritatea de supraveghere poate avea
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competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

Or. en

Justificare

Potrivit Convenției 108 și Protocolului său adițional cu privire la obligația supravegherii 
independente, autoritățile de supraveghere pot avea competența de a supraveghea 
operațiunile de prelucrare ale instanțelor. De asemenea, a interzice autorităților de 
supraveghere să facă acest lucru contravine tradiției mai multor state membre în care 
activitățile instanțelor, cu o serie de ajustări, sunt supuse supravegherii independente.

Amendamentul 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale și nu are competența de a 
supraveghea operațiunile de prelucrare 
ale operatorilor aflați sub incidența 
obligațiilor referitoare la secretul 
profesional.

Or. en

Amendamentul 2597
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3



AM\929519RO.doc 145/155 PE506.169v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale sau ale notarilor care 
acționează în calitate oficială.

Or. en

Justificare

După cum se menționează anterior la considerentul 99, independența judecătorului se extinde 
în domeniul justiției preventive. Majoritatea statelor membre au transferat parțial 
competențele referitoare la justiția preventivă de la judecători la notari, ca deținători 
independenți ai unei autorități oficiale. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către notari, în calitate de deținători ai unei autorități oficiale, trebuie să fie 
scutită de competența autorității de supraveghere, cu scopul garantării independenței 
notarului.

Amendamentul 2598
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare ale instanțelor care 
acționează în exercițiul funcției lor 
jurisdicționale.

(3) Autoritatea de supraveghere nu are 
competența de a supraveghea operațiunile 
de prelucrare exercitate:

(a) de un judecător; sau
(b) de o persoană care acționează la 
instrucțiunile sau în numele unui 
judecător; sau
(c) în scopul exercitării funcțiilor 
jurisdicționale, inclusiv a funcțiilor de 
desemnare, disciplină, administrare sau 
conducere, ale judecătorilor.

Or. en
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Amendamentul 2599
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu condiția respectării dispozițiilor 
de la alineatul (5), fiecare autoritate de 
supraveghere primește și transmite 
autorității de supraveghere competente, 
astfel cum este definită la alineatul (2), 
orice solicitare ce i-a fost trimisă de o 
persoană vizată care își are reședința în 
statul membru respectiv și ale cărei date 
sunt prelucrate sau este probabil să fie 
prelucrate de un operator sau de o 
persoană împuternicită de către operator, 
stabilită într-un alt stat membru. 
Autoritatea de supraveghere competentă 
informează și cooperează cu autoritatea 
de supraveghere a persoanei vizate, în 
conformitate cu articolul 55.

Or. en

Amendamentul 2600
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
prezentului regulament;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2601
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) primește reclamațiile depuse de orice 
persoană vizată sau de o asociație care 
reprezintă persoana vizată respectivă, în 
conformitate cu articolul 73, investighează 
chestiunea, în măsura în care este adecvat, 
și informează, într-un termen rezonabil, 
persoana vizată sau asociația cu privire la 
evoluția și rezultatul reclamației, în special 
dacă este necesară efectuarea unei cercetări 
mai amănunțite sau coordonarea cu o altă 
autoritate de supraveghere;

(b) primește reclamațiile depuse de orice 
persoană vizată, investighează chestiunea, 
în măsura în care este adecvat, și 
informează, într-un termen rezonabil, 
persoana vizată sau asociația cu privire la 
evoluția și rezultatul reclamației, în special 
dacă este necesară efectuarea unei cercetări 
mai amănunțite sau coordonarea cu o altă 
autoritate de supraveghere;

Or. en

Justificare

Protecția datelor este un drept fundamental al persoanei, care nu poate fi transferat.

Amendamentul 2602
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau la 
cererea altei autorități de supraveghere și 
informează într-un termen rezonabil 
persoana vizată cu privire la rezultatul 
anchetelor, în cazul în care persoana vizată 
a depus o reclamație la această autoritate 
de supraveghere;

(d) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau a 
informațiilor specifice și documentate 
primite prin care se invocă o prelucrare 
ilegală sau la cererea altei autorități de 
supraveghere și informează într-un termen 
rezonabil persoana vizată cu privire la 
rezultatul anchetelor, în cazul în care 
persoana vizată a depus o reclamație la 
această autoritate de supraveghere;

Or. en
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Justificare

Această dispoziție împuternicește în mod explicit organismele de supraveghere să realizeze 
investigații pe baza rapoartelor provenite de la denunțători (și mai puțin pe baza 
reclamațiilor primite de la persoanele vizate).

Amendamentul 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau la 
cererea altei autorități de supraveghere și 
informează într-un termen rezonabil 
persoana vizată cu privire la rezultatul 
anchetelor, în cazul în care persoana vizată 
a depus o reclamație la această autoritate 
de supraveghere;

(d) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau la 
cererea altei autorități de supraveghere sau 
în urma unei plângeri depuse la poliție și 
informează într-un termen rezonabil 
persoana vizată cu privire la rezultatul 
anchetelor, în cazul în care persoana vizată 
a depus o reclamație la această autoritate 
de supraveghere;

Or. es

Amendamentul 2604
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau la 
cererea altei autorități de supraveghere și 
informează într-un termen rezonabil 
persoana vizată cu privire la rezultatul 
anchetelor, în cazul în care persoana vizată 
a depus o reclamație la această autoritate 
de supraveghere;

(d) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau a 
primirii unor informații privind 
prelucrarea ilegală de date cu caracter 
personal sau la cererea altei autorități de 
supraveghere și informează într-un termen 
rezonabil persoana vizată cu privire la 
rezultatul anchetelor, în cazul în care 
persoana vizată a depus o reclamație la 
această autoritate de supraveghere;
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Or. es

Justificare

Printre îndatoririle autorității de supraveghere se numără în mod expres investigațiile pe 
baza reclamațiilor primite de la informatori, precum și de la persoanele vizate.

Amendamentul 2605
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) este consultată de instituțiile și organele 
statului membru cu privire la măsurile 
legislative și administrative referitoare la
protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal;

(f) este consultată de instituțiile și organele 
statului membru cu privire la măsurile 
legislative și administrative privind
protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 2606
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) decide în ce cazuri este necesară 
efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra vieții private, astfel cum este 
menționată la articolul 33, în special 
atunci când este consultată de instituțiile 
și organele statului membru cu privire la 
măsurile legislative și administrative 
referitoare la protecția drepturilor și 
libertăților persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter
personal;
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Or. en

Amendamentul 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) păstrează un registru public al 
tuturor notificărilor prealabile primite de 
operatori sau de persoanele împuternicite 
de către operatori, cu privire la activitățile 
de prelucrare intenționate, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul (1c).

Or. en

Amendamentul 2608
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) furnizează operatorilor și persoanelor 
împuternicite de către operatori care sunt 
microîntreprinderi, întreprinderi mici și 
mijlocii o listă cuprinzătoare a 
responsabilităților și obligațiilor ce le 
revin în temeiul prezentului regulament.

Or. en

Justificare

IMM-urile nu dispun de resursele necesare pentru a se familiariza cu toate dispozițiile 
relevante ale noii legislații. Pentru a preveni nerespectările neintenționate, autoritatea pentru 
protecția datelor (APD) ar trebui să furnizeze liste de verificare pentru conformitate.
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Amendamentul 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) coordonează politicile de certificare în 
teritoriul pentru care este responsabilă, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 39.

Or. es

Amendamentul 2610
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere 
promovează acțiuni de sensibilizare a 
publicului cu privire la riscurile, normele, 
garanțiile și drepturile în materie de 
prelucrare a datelor cu caracter personal. 
Se acordă atenție specială activităților care 
se adresează în mod special copiilor.

(2) Fiecare autoritate de supraveghere 
promovează acțiuni de sensibilizare a 
publicului cu privire la riscurile, normele, 
garanțiile și drepturile în materie de 
prelucrare a datelor cu caracter personal și 
cu privire la măsurile corespunzătoare de 
protecție personală. Se acordă atenție 
specială activităților care se adresează în 
mod special copiilor.

Or. en

Justificare

Întrucât securitatea datelor constituie un element esențial al protecției datelor, este 
rezonabilă această completare a articolului.

Amendamentul 2611
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere 
promovează acțiuni de sensibilizare a 
publicului cu privire la riscurile, normele, 
garanțiile și drepturile în materie de 
prelucrare a datelor cu caracter personal. 
Se acordă atenție specială activităților care 
se adresează în mod special copiilor.

(2) Fiecare autoritate de supraveghere 
promovează acțiuni de sensibilizare a 
publicului cu privire la riscurile, normele, 
garanțiile și drepturile în materie de 
prelucrare a datelor cu caracter personal și 
cu privire la mijloacele corespunzătoare 
de protecție proprie. Se acordă atenție 
specială activităților care se adresează în 
mod special copiilor.

Or. en

Justificare

Modificare sugerată de o rezoluție a conferinței autorităților germane pentru protecția 
datelor din 2012.

Amendamentul 2612
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Fiecare autoritate de supraveghere, 
în colaborare cu Comitetul european 
pentru protecția datelor, promovează 
acțiuni de sensibilizare a operatorilor și a 
persoanelor împuternicite de operatori cu 
privire la riscurile, normele, garanțiile și 
drepturile în materie de prelucrare a 
datelor cu caracter personal. Aceasta 
include un registru al sancțiunilor și 
încălcărilor. Registrul ar trebui să includă 
atât avertizările, cât și sancțiunile, într-o 
manieră cât mai detaliată, precum și 
soluționarea încălcărilor.

Or. en
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Justificare

Această dispoziție garantează conștientizarea operatorilor și a persoanelor împuternicite de 
către operatori, precum și aplicarea uniformă la nivelul UE.

Amendamentul 2613
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Autoritatea de supraveghere nu 
divulgă informațiile ce i-au fost furnizate, 
în cazul în care o astfel de divulgare ar 
putea afecta în mod negativ drepturile și 
libertățile altor persoane, inclusiv ale 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator. Aceasta 
se aplică în special:
(a) informațiilor referitoare la interesele 
economice și secretele comerciale ale 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de către operator;
(b) măsurilor de securitate luate în 
conformitate cu articolul 30; și 
(c) informațiilor desemnate drept 
confidențiale conform dreptului Uniunii 
sau al statului membru în cauză.

Or. en

Justificare

Scopul prezentului amendament este acela de a asigura confidențialitatea informațiilor 
divulgate autorității de supraveghere.

Amendamentul 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cerere, autoritatea de supraveghere 
oferă consiliere oricărei persoane vizate în 
exercitarea drepturilor în conformitate cu 
prezentul regulament și, dacă este cazul, 
cooperează cu autoritățile de supraveghere 
din alte state membre în acest scop.

(3) La cerere, autoritatea de supraveghere 
competentă oferă consiliere oricărei 
persoane vizate în exercitarea drepturilor în 
conformitate cu prezentul regulament și, 
dacă este cazul, cooperează cu autoritățile 
de supraveghere din alte state membre în 
acest scop.

Or. en

Amendamentul 2615
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cerere, autoritatea de supraveghere 
oferă consiliere oricărei persoane vizate în 
exercitarea drepturilor în conformitate cu 
prezentul regulament și, dacă este cazul, 
cooperează cu autoritățile de supraveghere 
din alte state membre în acest scop.

(3) La cerere, autoritatea de supraveghere 
competentă oferă consiliere oricărei 
persoane vizate în exercitarea drepturilor în 
conformitate cu prezentul regulament și, 
dacă este cazul, cooperează cu autoritățile 
de supraveghere din alte state membre în 
acest scop.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care cererile sunt în mod (6) În cazul în care cererile sunt în mod 
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evident excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv al acestora, 
autoritatea de supraveghere poate percepe 
o taxă sau poate să nu efectueze acțiunea 
care face obiectul cererii persoanei vizate. 
Sarcina probei cu privire la caracterul
evident excesiv al cererii revine autorității 
de supraveghere.

evident excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv al acestora, 
autoritatea de supraveghere poate percepe 
o taxă pentru a efectua acțiunea care face 
obiectul cererii persoanei vizate. 
Cuantumul acestei taxe nu depășește 
costurile luării măsurii solicitate. Sarcina 
probei cu privire la caracterul evident 
excesiv al cererii revine autorității de 
supraveghere.

Or. en

Amendamentul 2617
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care cererile sunt în mod 
evident excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv al acestora, 
autoritatea de supraveghere poate percepe 
o taxă sau poate să nu efectueze acțiunea 
care face obiectul cererii persoanei vizate. 
Sarcina probei cu privire la caracterul 
evident excesiv al cererii revine autorității 
de supraveghere.

(6) În cazul în care cererile sunt în mod 
evident excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv al acestora, 
autoritatea de supraveghere poate percepe 
o taxă sau poate să nu efectueze acțiunea 
care face obiectul cererii persoanei vizate. 
La cerere, autoritatea de supraveghere 
dovedește caracterul evident excesiv al 
cererii.
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