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Amendamentul 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată:

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă este abilitată:

Or. en

Amendamentul 2619
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată:

(1) În temeiul articolului 51, autoritatea
de supraveghere competentă este abilitată:

Or. en

Amendamentul 2620
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să notifice operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator cu privire la 
presupusa încălcare a dispozițiilor care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal și, după caz, să dispună 
remedierea încălcării de către operator sau 
persoana împuternicită de către operator, în 
mod specific, pentru îmbunătățirea 
protecției de care beneficiază persoana 

(a) să notifice operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator cu privire la 
presupusa încălcare a dispozițiilor care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal și, după caz, să dispună 
remedierea încălcării de către operator sau 
persoana împuternicită de către operator, în 
mod specific, pentru îmbunătățirea 
protecției de care beneficiază persoana 
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vizată; vizată sau, dacă este necesar, să oblige 
operatorul să comunice persoanei vizate 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 2621
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să asigure respectarea autorizațiilor 
prealabile și a consultărilor prealabile 
prevăzute la articolul 34;

(d) să asigure respectarea consultărilor 
prealabile prevăzute la articolul 34;

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2622
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) să certifice operatorii și persoanele 
împuternicite de către operatori în 
conformitate cu articolul 39;

Or. en

Amendamentul 2623
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) să certifice operatorii și persoanele 
împuternicite de către operatori în 
conformitate cu articolul 39;

Or. en

Amendamentul 2624
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) să informeze operatorul și/sau 
persoana împuternicită de către operator 
cu privire la căile de atac disponibile 
împotriva deciziei sale.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) să realizeze audituri sau planuri de 
audit cu privire la protecția datelor cu 
caracter personal.

Or. es
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Amendamentul 2626
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator:

Fiecare autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator, fără 
înștiințare prealabilă:

Or. en

Justificare

Competența de investigare a operatorilor de date și a persoanelor împuternicite de către 
operatori ar trebui să consolideze rolul autorității de supraveghere.

Amendamentul 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator:

Autoritatea de supraveghere competentă
are competențe de investigare pentru a 
obține din partea operatorului sau a 
persoanei împuternicite de către operator:

Or. en

Amendamentul 2628
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator:

În temeiul articolului 51, autoritatea de 
supraveghere competentă are competențe 
de investigare pentru a obține din partea 
operatorului sau a persoanei împuternicite 
de către operator:

Or. en

Amendamentul 2629
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) accesul la toate datele cu caracter 
personal și la toate informațiile necesare 
pentru executarea atribuțiilor sale;

(a) accesul la toate datele cu caracter 
personal și la toate documentele și
informațiile necesare pentru executarea 
atribuțiilor sale;

Or. en

Amendamentul 2630
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) accesul la oricare din localurile sale, 
inclusiv la eventualele echipamente și 
mijloace de prelucrare a datelor, în cazul 
în care există motive întemeiate de a 
presupune că se efectuează o activitate 
care contravine prezentului regulament.

(b) accesul la oricare dintre localurile sale, 
inclusiv la eventualele echipamente și 
mijloace de prelucrare a datelor.

Or. en
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Justificare

Fără această eliminare, operatorii de date ar putea evita inspecțiile pe teren contestând 
existența unor „motive întemeiate”. În astfel de cazuri, inspecțiile ar putea avea loc numai ca 
urmare a unei decizii judecătorești și, între timp, probele ar putea fi distruse.

Amendamentul 2631
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) accesul la oricare din localurile sale, 
inclusiv la eventualele echipamente și 
mijloace de prelucrare a datelor, în cazul 
în care există motive întemeiate de a 
presupune că se efectuează o activitate 
care contravine prezentului regulament.

(b) accesul la oricare dintre localurile sale, 
inclusiv la eventualele echipamente și 
mijloace de prelucrare a datelor.

Or. en

Amendamentul 2632
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să aducă în atenția autorităților 
judiciare cazurile de încălcare a prezentului 
regulament și să se implice în procedurile 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 74 alineatul (4) și articolul 75 
alineatul (2)

(3) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să aducă în atenția autorităților 
judiciare cazurile de încălcare a prezentului 
regulament și să se implice în procedurile 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 75 alineatul (2).

Or. hu
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Amendamentul 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să aducă în atenția autorităților 
judiciare cazurile de încălcare a prezentului 
regulament și să se implice în procedurile 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 74 alineatul (4) și articolul 75 
alineatul (2).

(3) Autoritatea de supraveghere 
competentă este abilitată să aducă în 
atenția autorităților judiciare cazurile de 
încălcare a prezentului regulament și să se 
implice în procedurile judiciare, în special 
în conformitate cu articolul 74 alineatul (4) 
și articolul 75 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2634
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să aducă în atenția autorităților 
judiciare cazurile de încălcare a prezentului 
regulament și să se implice în procedurile 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 74 alineatul (4) și articolul 75 
alineatul (2).

(3) În temeiul articolului 51, autoritatea 
de supraveghere competentă este abilitată 
să aducă în atenția autorităților judiciare 
cazurile de încălcare a prezentului 
regulament și să se implice în procedurile 
judiciare, în special în conformitate cu 
articolul 74 alineatul (4) și articolul 75 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate de supraveghere 
poate sancționa contravențiile de natură 
administrativă, în special cele prevăzute la 
articolul 79 alineatele (4), (5) și (6).

(4) Autoritatea de supraveghere 
competentă poate sancționa contravențiile 
de natură administrativă, în special cele 
prevăzute la articolul 79 alineatele (4), (5) 
și (6).

Or. en

Amendamentul 2636
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Fiecare autoritate de supraveghere 
poate sancționa contravențiile de natură 
administrativă, în special cele prevăzute la 
articolul 79 alineatele (4), (5) și (6).

(4) În temeiul articolului 51, autoritatea 
de supraveghere competentă poate 
sancționa contravențiile de natură 
administrativă, în special cele prevăzute la 
articolul 79 alineatele (4), (5) și (6).

Or. en

Amendamentul 2637
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) O autoritate de supraveghere plătește 
o recompensă unui informator care oferă 
informații conținând acuzații de 
prelucrare ilegală, recompensă a cărei 
valoare se ridică la 30 % din orice 
amendă impusă conform alinatului (4) 
care rezultă din investigarea informațiilor 
primite. Procedurile de plată protejează 
identitatea informatorului împotriva 
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divulgării și prevăd plata acordată 
informatorilor anonimi.

Or. en

Amendamentul 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Fiecare autoritate de supraveghere trebuie 
să întocmească un raport anual cu privire la 
activitățile sale. Raportul trebuie să fie 
prezentat parlamentului național și se pune 
la dispoziția publicului, a Comisiei și a
Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Fiecare autoritate de supraveghere trebuie 
să întocmească un raport anual cu privire la 
activitățile sale. Raportul este prezentat
parlamentului respectiv și/sau celorlalte 
autorități prevăzute de legislația națională
și se pune la dispoziția publicului, a
Comisiei și a Comitetului european pentru 
protecția datelor.

Or. es

Amendamentul 2639
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fiecare autoritate de supraveghere trebuie 
să întocmească un raport anual cu privire 
la activitățile sale. Raportul trebuie să fie
prezentat parlamentului național și se pune 
la dispoziția publicului, Comisiei și 
Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Fiecare autoritate de supraveghere trebuie 
să întocmească, cel puțin o dată la doi ani,
un raport cu privire la activitățile sale 
Raportul este prezentat parlamentului 
național și se pune la dispoziția publicului, 
Comisiei și Comitetului european pentru 
protecția datelor.

Or. en
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Amendamentul 2640
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a
Autoritatea principală

(1) 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 sau când se 
prelucrează date cu caracter personal ale 
rezidenților din câteva state membre, 
autoritatea de supraveghere a principalei 
unități a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator 
funcționează ca punct unic de contact 
pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator.
(2) Autoritatea principală asigură 
coordonarea cu autoritățile implicate în 
orice etapă a procedurilor de 
supraveghere a unui operator sau 
persoană împuternicită de către operator 
în sensul alineatului (1). În acest scop, ea 
prezintă, în special, toate informațiile 
relevante și consultă celelalte autorități 
înainte să adopte o măsură prevăzută a 
produce efecte juridice în ceea ce privește 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator în sensul alineatului (1).
(3) În cazul în care operatorul nu are 
sediul pe teritoriul Uniunii, dar rezidenți 
din diferite state membre sunt afectați de 
operațiunile de prelucrare care fac 
obiectul prezentului regulament, 
autoritățile de supraveghere ale statelor 
membre în cauză desemnează autoritatea 
de supraveghere care va funcționa ca 
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punct unic de contact pentru operator sau 
pentru persoana împuternicită de către 
operator.

Or. en

Amendamentul 2641
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a
Autoritatea principală și coerența
(1) În cazul în care persoana vizată 
reclamă o încălcare a drepturilor sale ce 
decurg din prezentul regulament în 
procesul de prelucrare a datelor sale cu 
caracter personal sau în cazul în care 
trebuie să se asigure aplicarea uniformă a 
prezentului regulament în sensul 
articolului 46, se aplică următoarea 
procedură:
(a) dacă este implicată o persoană vizată:
autoritatea de supraveghere competentă 
în cazul persoanei vizate este autoritatea 
principală;
(b) dacă nu este implicată o persoană 
vizată: 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, sau când se 
prelucrează date cu caracter personal ale 
rezidenților din mai multe state membre, 
autoritatea de supraveghere a principalei 
unități a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator 
funcționează ca punct unic de contact 
pentru operator sau persoana 
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împuternicită de către operator și este 
autoritatea principală.
(2) Autoritatea principală asigură în 
fiecare etapă a procesului de 
supraveghere coordonarea cu celelalte 
autorități de supraveghere implicate. În
acest scop, ea transmite toate informațiile 
relevante și se consultă cu celelalte 
autorități înainte de a adopta măsuri care 
produc efecte juridice. Autoritatea 
principală ține cont în cea mai mare 
măsură de opiniile autorităților implicate. 
Aceasta trebuie să implice și Comisia în 
fiecare etapă a procesului de 
supraveghere.
Dacă autoritățile implicate, sub 
conducerea autorității principale și în 
colaborare cu Comisia, adoptă o soluție 
comună în interval de patru săptămâni, 
soluția este valabilă fără a fi necesară o 
implicare a Comitetului european pentru 
protecția datelor. Persoana vizată, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator are la dispoziție căile de 
recurs descrise în prezentul regulament și 
toate celelalte căi de recurs general 
aplicabile.
Dacă autoritățile implicate, sub 
conducerea autorității principale și în 
colaborare cu Comisia, nu au găsit nicio 
soluție comună în interval de patru 
săptămâni, chestiunea este preluată de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor. În acest caz, autoritatea 
principală întreprinde acțiunile 
corespunzătoare în conformitate cu 
prezentul regulament.
(3) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor, împreună cu 
Comisia, adoptă o soluție comună în 
interval de opt săptămâni, soluția este 
valabilă. Persoana vizată, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are  la dispoziție căile de recurs descrise 
în prezentul regulamentul și toate 
celelalte căi de recurs general aplicabile.
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Dacă Comitetul european pentru protecția 
datelor, în colaborare cu Comisia, nu a 
găsit nicio soluție comună în interval de 
opt săptămâni, Comisia este împuternicită 
și obligată, în temeiul unui act delegat, să 
propună o soluție care să ia în 
considerare poziția Comitetului european 
pentru protecția datelor. Dacă nu se 
achită de această obligație, toate părțile 
implicate, inclusiv legiuitorul, și, în 
special, persoana vizată, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator, 
are la dispoziție toate căile de recurs 
descrise în prezentul regulament și toate 
celelalte căi de recurs general aplicabile.
(4) Dacă Parlamentul sau Consiliul 
contestă actul delegat în conformitate cu 
procedura prevăzută, Comisia trebuie să 
introducă o inițiativă legislativă conform 
procedurii stabilite în acest sens. Toate 
părțile implicate, și, în special, persoana 
vizată, operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator, are la 
dispoziție toate căile de recurs descrise în 
prezentul regulament și toate celelalte căi 
de recurs general aplicabile.

Or. de

Amendamentul 2642
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a
Autoritatea principală

(1) În cazul în care se produc reclamații, 
investigații sau alte activități de control 
care au legătură cu tratarea datelor cu 
caracter personal în cadrul activităților 
unei persoane responsabile stabilite în 
mai mult de un stat membru sau 
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tratamentul afectează rezidenții în mai 
mult de un stat membru, fiecare autoritate 
de supraveghere afectată informează 
celelalte autorități de supraveghere 
afectate înainte de a începe orice 
procedură. Oricare dintre aceste autorități 
de supraveghere afectate poate solicita 
informații suplimentare, cooperarea cu 
autoritatea raportoare în termenii 
prevăzuți la articolele 55 și 56 sau o 
acțiune coordonată a tuturor autorităților 
de supraveghere afectate în temeiul 
dispozițiilor alineatului (3). 
(2) Autoritatea de supraveghere afectată 
prezintă celorlalte autorități afectate un 
proiect cu măsurile ce urmează a fi 
adoptate sau alte informații relevante, 
inclusiv un rezumat al faptelor sau un 
raport juridic, înainte de a adopta o 
măsură de închidere a unei proceduri 
deschise în ceea ce privește reclamațiile, 
investigațiile sau alte activități de 
supraveghere și care produc efectele 
legale față de o persoană responsabilă sau 
părțile interesate.
(3) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere afectată solicită o acțiune 
coordonată a tuturor autorităților de 
control în cauză, autoritatea de 
supraveghere a statului membru în care 
se află sediul principal al persoanei 
responsabile acționează ca autoritate 
principală și în numele autorităților de 
supraveghere în cauză și în conformitate 
cu acestea, în orice etapă a procedurilor 
de supraveghere.
În acest scop, trebuie, în special, să se 
prezinte un proiect de măsură 
autorităților de supraveghere în cauză.
(4) În cazul în care una dintre autoritățile 
de supraveghere în cauză se opune 
proiectului de măsură într-o perioadă de 
trei săptămâni după prezentarea 
proiectului, problema este tratată 
împreună cu Comitetul european pentru 
protecția datelor, în termenii articolului 
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58.
(5) În cazul în care niciuna dintre 
autoritățile de supraveghere nu se opune, 
decizia propusă este adoptată de toate 
autoritățile de supraveghere în cauză și 
aplicată la nivel național.
(6) Atunci când autoritatea principală nu 
acționează în termen de o lună de la data 
cererii unei sau a mai multor autorități 
afectate, acestea sunt competente pentru a 
lua măsuri profesionale și prezintă 
problema Comitetului european pentru 
protecția datelor, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 58. 

Or. es

Justificare

Se propune un mecanism de luare a deciziilor de către autoritățile de supraveghere cu privire 
la toate aspectele care decurg din reclamațiile cetățenilor din statul membru al acestora. 
După caz, o autoritate principală ale cărei discrepanțe sunt soluționate în cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor poate apela la o acțiune coordonată. Toate acestea pentru 
a facilita punerea în practică a sistemului atunci când pornește de la reclamația unei 
persoane interesate.

Amendamentul 2643
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de
autorizare și consultare prealabile, 
inspecții și comunicarea rapidă a 
informațiilor privind deschiderea dosarelor 

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
consultare prealabilă, inspecții și 
comunicarea rapidă a informațiilor privind 
deschiderea dosarelor și evoluția ulterioară 
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și evoluția ulterioară a acestora atunci când 
persoanele vizate în mai multe state 
membre sunt susceptibile de a fi afectate de 
operațiuni de prelucrare.

a acestora atunci când persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a fi afectate de operațiuni de prelucrare.

Or. en

Justificare

Eliminarea este o consecință a modificării articolului 34.

Amendamentul 2644
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
autorizare și consultare prealabile, inspecții 
și comunicarea rapidă a informațiilor 
privind deschiderea dosarelor și evoluția 
ulterioară a acestora atunci când persoanele 
vizate în mai multe state membre sunt 
susceptibile de a fi afectate de operațiuni 
de prelucrare.

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
autorizare și consultare prealabile, inspecții 
și comunicarea rapidă a informațiilor 
privind deschiderea dosarelor și evoluția 
ulterioară a acestora atunci când persoanele 
vizate în mai multe state membre sunt 
susceptibile de a fi afectate de operațiuni 
de prelucrare. Autoritatea de supraveghere 
principală conform articolului 51 
alineatul (2) asigură coordonarea cu 
autoritățile relevante implicate și 
funcționează ca punct de contact central 
pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator.

Or. en
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Amendamentul 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de
autorizare și consultare prealabile, 
inspecții și comunicarea rapidă a 
informațiilor privind deschiderea dosarelor 
și evoluția ulterioară a acestora atunci când 
persoanele vizate în mai multe state 
membre sunt susceptibile de a fi afectate 
de operațiuni de prelucrare.

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
consultare prealabilă, inspecții și
comunicarea rapidă a informațiilor privind 
deschiderea dosarelor și evoluția ulterioară 
a acestora atunci când persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a produce efecte juridice în dauna 
persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 2646
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
autorizare și consultare prealabile, inspecții 
și comunicarea rapidă a informațiilor 
privind deschiderea dosarelor și evoluția 
ulterioară a acestora atunci când persoanele 

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
autorizare și consultare prealabile, inspecții 
și comunicarea rapidă a informațiilor 
privind deschiderea dosarelor și evoluția 
ulterioară a acestora în cazul în care 
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vizate în mai multe state membre sunt 
susceptibile de a fi afectate de operațiuni 
de prelucrare.

operatorul sau persoana împuternicită de 
operator deține sedii în mai multe state 
membre sau atunci când persoanele vizate 
în mai multe state membre sunt 
susceptibile de a fi afectate de operațiuni
de prelucrare. Autoritatea principală 
definită la articolul 54a asigură 
coordonarea cu autoritățile de 
supraveghere implicate și funcționează ca 
punct unic de contact pentru operator sau 
persoana împuternicită de către operator.

Or. en

Amendamentul 2647
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare care încalcă dispozițiile 
prezentului regulament.

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii.

Or. en

Amendamentul 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare care încalcă dispozițiile 
prezentului regulament.

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare care s-a dovedit că încalcă 
dispozițiile prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de o lună de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare care încalcă dispozițiile 
prezentului regulament.

(2) Fiecare autoritate de supraveghere ia 
toate măsurile corespunzătoare necesare 
pentru a răspunde solicitării din partea altei 
autorități de supraveghere, fără întârziere și 
cel târziu în termen de 15 zile de la data 
primirii cererii. Aceste măsuri pot include, 
în special, transmiterea informațiilor 
relevante privind cursul unei anchete sau 
măsuri de aplicare a legii pentru a pune 
capăt sau a interzice operațiunile de 
prelucrare care încalcă dispozițiile 
prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 2650
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul articolului 55 alineatul (4), 
admisibilitatea acțiunii care trebuie 
întreprinsă prin solicitarea de asistență 
este determinată de legislația autorității 
solicitante; legalitatea furnizării asistenței 
se stabilește în funcție de legislația 
autorității solicitante.

Or. de

Amendamentul 2651
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile de supraveghere furnizează 
informațiile solicitate de către alte 
autorități de supraveghere prin mijloace 
electronice și în cel mai scurt timp, 
utilizând un formular standard.

(6) Autoritățile de supraveghere furnizează 
informațiile solicitate de către alte
autorități de supraveghere prin mijloace 
electronice și în cel mai scurt timp cu 
respectarea termenului prevăzut la 
alineatul (2), utilizând un formular 
standard. Solicitarea și furnizarea de 
informații prin mijloace electronice se 
realizează prin Sistemul de informare al 
pieței interne.

Or. de

Amendamentul 2652
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Pentru acțiunile întreprinse în urma 
unei solicitări de asistență reciprocă nu se 
percepe nicio taxă.

(7) Pentru acțiunile întreprinse în urma 
unei solicitări de asistență reciprocă nu se 
percepe nicio taxă de la autoritatea de 
supraveghere solicitantă.

Or. de

Amendamentul 2653
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu acționează în termen de o 
lună de la solicitarea din partea altei 
autorități de supraveghere, aceasta din 
urmă are competența de a lua o măsură 
provizorie pe teritoriul propriului stat 
membru, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1), și sesizează Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 57.

(8) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu acționează în termenul de 
o lună prevăzut la alineatul (2) de la 
solicitarea din partea altei autorități de 
supraveghere, aceasta din urmă are 
competența de a lua o măsură provizorie pe 
teritoriul propriului stat membru, în 
conformitate cu articolul 51 alineatul (1), și 
sesizează Comitetul european pentru 
protecția datelor în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 57. Se 
pot lua măsuri provizorii în temeiul 
articolului 53 pe teritoriul statului 
membru atunci când o măsură finală nu 
poate fi luată din cauza unui ajutor 
nefinalizat.

Or. en

Amendamentul 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu acționează în termen de o 
lună de la solicitarea din partea altei 
autorități de supraveghere, aceasta din 
urmă are competența de a lua o măsură 
provizorie pe teritoriul propriului stat 
membru, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1), și sesizează Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 57.

(8) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu acționează în termen de 
15 zile de la solicitarea din partea altei 
autorități de supraveghere, aceasta din 
urmă are competența de a lua o măsură 
provizorie pe teritoriul propriului stat 
membru, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1), și sesizează Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 57.

Or. es

Amendamentul 2655
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia poate specifica forma și 
procedurile pentru asistența reciprocă 
menționată în prezentul articol, precum și 
modalitățile de schimb de informații prin 
mijloace electronice între autoritățile de 
supraveghere și între autoritățile de 
supraveghere și Comitetul european 
pentru protecția datelor, în special 
formularul standard menționat la 
alineatul (6). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2656
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia poate specifica forma și 
procedurile pentru asistența reciprocă 
menționată în prezentul articol, precum și 
modalitățile de schimb de informații prin 
mijloace electronice între autoritățile de 
supraveghere și între autoritățile de 
supraveghere și Comitetul european pentru 
protecția datelor, în special formularul 
standard menționat la alineatul (6). Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

(10) Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul de a specifica forma 
și procedurile pentru asistența reciprocă 
menționată în prezentul articol, precum și 
modalitățile de schimb de informații prin 
mijloace electronice între autoritățile de 
supraveghere și între autoritățile de 
supraveghere și Comitetul european pentru 
protecția datelor, în special formularul 
standard menționat la alineatul (6).

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2657
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comisia poate specifica forma și 
procedurile pentru asistența reciprocă 
menționată în prezentul articol, precum și 
modalitățile de schimb de informații prin 
mijloace electronice între autoritățile de 
supraveghere și între autoritățile de 
supraveghere și Comitetul european pentru 
protecția datelor, în special formularul 
standard menționat la alineatul (6). Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 

(10) Comitetul european pentru protecția 
datelor poate specifica forma și procedurile 
pentru asistența reciprocă menționată în 
prezentul articol, precum și modalitățile de 
schimb de informații prin mijloace 
electronice între autoritățile de 
supraveghere și între autoritățile de 
supraveghere și Comitetul european pentru 
protecția datelor, în special formularul 
standard menționat la alineatul (6).
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2658
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a fi afectate de operațiuni de prelucrare, 
o autoritate de supraveghere din fiecare 
dintre statele membre respective are 
dreptul de a participa la misiunile comune 
de anchetă sau la operațiunile comune, 
după caz. Autoritatea de supraveghere 
competentă invită autoritățile de 
supraveghere din fiecare dintre aceste 
state membre să ia parte la misiunile 
comune de anchetă sau operațiunile 
comune respective și răspunde fără 
întârziere la solicitarea unei autorități de 
supraveghere care dorește să participe la 
operațiuni.

(2) În cazul în care persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a fi afectate de operațiuni de prelucrare, 
o autoritate de supraveghere din fiecare 
dintre statele membre respective are 
dreptul de a participa la misiunile comune 
de anchetă sau la operațiunile comune, 
după caz. Autoritatea de supraveghere 
competentă răspunde fără întârziere la 
solicitarea unei autorități de supraveghere 
care dorește să participe la operațiuni.

Or. en

Amendamentul 2659
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care persoanele vizate în 
mai multe state membre sunt susceptibile 
de a fi afectate de operațiuni de prelucrare, 
o autoritate de supraveghere din fiecare 
dintre statele membre respective are 

(2) În cazul în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
deține sedii în mai multe state membre 
sau persoanele vizate în mai multe state 
membre sunt susceptibile de a fi afectate de 
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dreptul de a participa la misiunile comune 
de anchetă sau la operațiunile comune, 
după caz. Autoritatea de supraveghere 
competentă invită autoritățile de 
supraveghere din fiecare dintre aceste state 
membre să ia parte la misiunile comune de 
anchetă sau operațiunile comune respective 
și răspunde fără întârziere la solicitarea 
unei autorități de supraveghere care dorește 
să participe la operațiuni.

operațiuni de prelucrare, o autoritate de 
supraveghere din fiecare dintre statele 
membre respective are dreptul de a 
participa la misiunile comune de anchetă 
sau la operațiunile comune, după caz. 
Autoritatea principală definită la 
articolul 54a invită autoritățile de 
supraveghere din fiecare dintre aceste state 
membre să ia parte la misiunile comune de 
anchetă sau operațiunile comune respective 
și răspunde fără întârziere la solicitarea 
unei autorități de supraveghere care dorește 
să participe la operațiuni. Autoritatea 
principală funcționează ca punct unic de 
contact pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator.

Or. en

Amendamentul 2660
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile de supraveghere definesc 
aspectele practice ale acțiunilor specifice 
de cooperare.

(4) Autoritățile de supraveghere definesc în 
propriul regulament de procedură
aspectele practice ale acțiunilor specifice 
de cooperare. Regulamentul de procedură 
se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu se conformează, în termen 
de o lună, obligației prevăzute la alineatul 
(2), celelalte autorități de supraveghere au 
competența de a adopta o măsură 
provizorie pe teritoriul statului membru 
respectiv, în conformitate cu articolul 51 
alineatul (1).

(5) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu se conformează, în termen 
de 15 zile, obligației prevăzute la 
alineatul (2), celelalte autorități de 
supraveghere au competența de a adopta o 
măsură provizorie pe teritoriul statului 
membru respectiv, în conformitate cu 
articolul 51 alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), o autoritate de 
supraveghere comunică proiectul de 
măsură Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei.

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), autoritatea de 
supraveghere competentă comunică 
proiectul de măsură Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2663
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), o autoritate de 
supraveghere comunică proiectul de 

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), o autoritate de
supraveghere comunică proiectul de 



AM\929533RO.doc 29/193 PE506.170v02-00

RO

măsură Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei.

măsură Comitetului european pentru 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 2664
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), o autoritate de 
supraveghere comunică proiectul de 
măsură Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei.

(1) Înainte de a adopta o măsură 
menționată la alineatul (2), autoritatea de 
supraveghere competentă comunică 
proiectul de măsură Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2665
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se referă la activități de prelucrare 
legate de furnizarea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre, sau de monitorizarea 
comportamentului acestora; sau

(a) se referă la activități de prelucrare a 
datelor cu caracter personal legate de 
furnizarea de bunuri sau servicii destinate 
în mod special persoanelor vizate în mai 
multe state membre, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (2) și în cazul în care 
operatorul nu a desemnat un reprezentant 
în cadrul Uniunii; sau

Or. en

Amendamentul 2666
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se referă la activități de prelucrare 
legate de furnizarea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre, sau de monitorizarea 
comportamentului acestora; sau

(a) se referă la activități de prelucrare a 
datelor cu caracter personal legate de 
furnizarea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate în mai multe state 
membre, atunci când operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
din afara Uniunii nu desemnează un 
reprezentant pe teritoriul Uniunii;

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE, cu unele modificări.

Amendamentul 2667
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) vizează adoptarea unei liste de 
operațiuni de prelucrare care fac obiectul 
unei consultări prealabile în temeiul 
articolului 34 alineatul (5); sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 2668
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) vizează aprobarea regulilor corporatiste 
obligatorii în sensul articolului 43.

(f) vizează aprobarea regulilor corporatiste 
obligatorii în sensul articolului 38b.

Or. en

Amendamentul 2669
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) permite prelucrarea în scopul 
cercetării, în conformitate cu articolul 81 
alineatul (3) și/sau articolul 83 
alineatul (3).

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2670
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 
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cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56.

cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56 sau 
dacă o autoritate de supraveghere 
competentă nu este de acord cu proiectul 
de măsură propusă de autoritatea 
principală.

Or. en

Amendamentul 2671
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 
cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56.

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate competentă nu prezintă un 
proiect de măsură menționat la alineatul (2) 
sau nu respectă obligațiile privind asistența 
reciprocă în conformitate cu articolul 55 
sau privind operațiunile comune în 
conformitate cu articolul 56.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2672
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Orice autoritate de supraveghere sau (3) Orice autoritate de supraveghere sau 
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Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 
cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56.

Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 
cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56 sau 
în cazul în care o autoritate de 
supraveghere afectată se opune unui 
proiect de măsură al unei alte autorități 
de supraveghere afectate sau al autorității 
principale, în temeiul articolului 54a.

Or. es

Justificare

În conformitate cu articolul 54a (nou).

Amendamentul 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, Comisia 
poate solicita ca orice chestiune să fie 
abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței.

(4) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, Comisia 
poate solicita din proprie inițiativă și 
solicită, la cererea unei părți interesate, ca 
orice chestiune să fie abordată în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea coerenței.

Or. en

Justificare

Atunci când există incoerențe în aplicarea regulamentului, care pun în pericol aplicarea 
armonizată și afectează anumite părți interesate, acestea din urmă ar trebui să aibă dreptul 
de a-și integra preocupările în cadrul mecanismului de asigurare a coerenței.
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Amendamentul 2674
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, Comisia 
poate solicita ca orice chestiune să fie 
abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței.

(4) Pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, Comisia 
poate solicita din proprie inițiativă și 
solicită, la cererea unei părți interesate, ca 
orice chestiune să fie abordată în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea coerenței.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2675
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Președintele Comitetului european 
pentru protecția datelor informează fără 
întârziere pe cale electronică membrii 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și Comisia cu privire la orice 
informație relevantă care i-a fost 
comunicată, utilizând un formular 
standard. Președintele Comitetului 
european pentru protecția datelor 
furnizează traduceri ale informațiilor 
relevante, dacă este necesar.

(6) Președintele Comitetului european 
pentru protecția datelor informează fără 
întârzieri nejustificate pe cale electronică 
membrii Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisia cu privire la 
orice informație relevantă care i-a fost 
comunicată, utilizând un formular 
standard. Președintele Comitetului 
european pentru protecția datelor 
furnizează traduceri ale informațiilor 
relevante, dacă este necesar.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.
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Amendamentul 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
chestiune în termen de o săptămână de la 
data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Președintele Comitetului european pentru 
protecția datelor informează, fără întârziere 
nejustificată, autoritatea de supraveghere 
menționată, după caz, la alineatele (1) 
și (3), Comisia și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 cu privire la aviz și îl 
publică.

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
chestiune în termen de o săptămână de la 
data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Președintele Comitetului european pentru 
protecția datelor informează, fără întârziere 
nejustificată, autoritatea de supraveghere 
menționată, după caz, la alineatele (1) 
și (3), Comisia și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 cu privire la aviz și îl 
publică.

Or. es

Amendamentul 2677
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
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chestiune în termen de o săptămână de la 
data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Avizul este adoptat în termen de o lună cu 
majoritate simplă a membrilor Comitetului 
european pentru protecția datelor. 
Președintele Comitetului european pentru 
protecția datelor informează, fără întârziere 
nejustificată, autoritatea de supraveghere 
menționată, după caz, la alineatele (1) și 
(3), Comisia și autoritatea de supraveghere 
competentă în conformitate cu articolul 51 
cu privire la aviz și îl publică.

chestiune în termen de două săptămâni de 
la data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Avizul este adoptat în termen de șase 
săptămâni cu majoritate simplă a 
membrilor Comitetului european pentru 
protecția datelor. Președintele Comitetului 
european pentru protecția datelor 
informează, fără întârziere nejustificată, 
autoritatea de supraveghere menționată, 
după caz, la alineatele (1) și (3), Comisia și 
autoritatea de supraveghere competentă în 
conformitate cu articolul 51 cu privire la 
aviz și îl publică.

Or. en

Amendamentul 2678
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
chestiune în termen de o săptămână de la 
data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Avizul este adoptat în termen de o lună cu 
majoritate simplă a membrilor Comitetului 
european pentru protecția datelor. 
Președintele Comitetului european pentru 
protecția datelor informează, fără întârziere 
nejustificată, autoritatea de supraveghere 
menționată, după caz, la alineatele (1) și 
(3), Comisia și autoritatea de supraveghere 
competentă în conformitate cu articolul 51 
cu privire la aviz și îl publică.

(7) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor decide acest lucru 
prin majoritate simplă a membrilor săi sau 
în cazul în care orice autoritate de 
supraveghere sau Comisia solicită acest 
lucru, Comitetul european pentru protecția 
datelor emite un aviz cu privire la 
chestiune în termen de două săptămâni de 
la data la care informațiile relevante au fost 
furnizate în conformitate cu alineatul (5). 
Avizul este adoptat în termen de două luni
cu majoritate simplă a membrilor 
Comitetului european pentru protecția 
datelor. Președintele Comitetului european 
pentru protecția datelor informează, fără 
întârziere nejustificată, autoritatea de 
supraveghere menționată, după caz, la 
alineatele (1) și (3), Comisia și autoritățile
de supraveghere competente în 
conformitate cu articolul 51 cu privire la 
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aviz și îl publică.

Or. en

Amendamentul 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 țin seama de avizul 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și comunică pe cale electronică 
președintelui Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei, în termen de 
două săptămâni din momentul în care a fost 
informată cu privire la avizul președintelui 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, dacă își păstrează sau își modifică 
proiectul de măsură și, dacă este cazul, 
transmite proiectul de măsură modificat, 
utilizând un formular standard.

(8) Autoritatea de supraveghere 
competentă menționată la alineatul (1) și 
autoritatea de supraveghere competentă în 
conformitate cu articolul 51 țin seama de 
avizul Comitetului european pentru 
protecția datelor și comunică pe cale 
electronică președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor și 
Comisiei, în termen de două săptămâni din 
momentul în care a fost informată cu 
privire la avizul președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor, dacă își 
păstrează sau își modifică proiectul de 
măsură și, dacă este cazul, transmite 
proiectul de măsură modificat, utilizând un 
formular standard.

Or. en

Amendamentul 2680
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 țin seama de avizul
Comitetului european pentru protecția 

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 țin seama în cel mai înalt 
grad de avizele Comitetului european 
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datelor și comunică pe cale electronică 
președintelui Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei, în termen de 
două săptămâni din momentul în care a fost 
informată cu privire la avizul președintelui 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, dacă își păstrează sau își modifică 
proiectul de măsură și, dacă este cazul, 
transmite proiectul de măsură modificat, 
utilizând un formular standard.

pentru protecția datelor și comunică pe cale 
electronică președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor și 
Comisiei, în termen de două săptămâni din 
momentul în care a fost informată cu 
privire la avizul președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor, dacă își 
păstrează sau își modifică proiectul de 
măsură și, dacă este cazul, transmite 
proiectul de măsură modificat, utilizând un 
formular standard.

Or. en

Amendamentul 2681
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 țin seama de avizul 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și comunică pe cale electronică 
președintelui Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei, în termen de 
două săptămâni din momentul în care a fost 
informată cu privire la avizul președintelui 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, dacă își păstrează sau își modifică 
proiectul de măsură și, dacă este cazul, 
transmite proiectul de măsură modificat, 
utilizând un formular standard.

(8) Autoritatea de supraveghere 
competentă menționată la alineatul (1) și 
autoritatea de supraveghere competentă în 
conformitate cu articolul 51 țin seama de 
avizul Comitetului european pentru 
protecția datelor și comunică pe cale 
electronică președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor și 
Comisiei, în termen de două săptămâni din 
momentul în care a fost informată cu 
privire la avizul președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor, dacă își 
păstrează sau își modifică proiectul de 
măsură și, dacă este cazul, transmite 
proiectul de măsură modificat, utilizând un 
formular standard.

Or. en

Amendamentul 2682
Louis Michel



AM\929533RO.doc 39/193 PE506.170v02-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritatea de 
supraveghere competentă în conformitate 
cu articolul 51 țin seama de avizul 
Comitetului european pentru protecția 
datelor și comunică pe cale electronică 
președintelui Comitetului european pentru 
protecția datelor și Comisiei, în termen de 
două săptămâni din momentul în care a fost 
informată cu privire la avizul președintelui 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, dacă își păstrează sau își modifică 
proiectul de măsură și, dacă este cazul, 
transmite proiectul de măsură modificat, 
utilizând un formular standard.

(8) Autoritatea de supraveghere menționată 
la alineatul (1) și autoritățile de 
supraveghere competente în conformitate 
cu articolul 51 alineatul (1) țin seama de 
avizul Comitetului european pentru 
protecția datelor și comunică pe cale 
electronică președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor și 
Comisiei, în termen de două săptămâni din 
momentul în care a fost informată cu 
privire la avizul președintelui Comitetului 
european pentru protecția datelor, dacă își 
păstrează sau își modifică proiectul de 
măsură și, dacă este cazul, transmite 
proiectul de măsură modificat, utilizând un 
formular standard.

Or. en

Amendamentul 2683
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Dacă intenționează să inițieze o 
procedură de încălcare a dreptului 
comunitar împotriva statului membru al 
autorității de supraveghere competente ca 
urmare a acțiunilor întreprinse, Comisia 
oferă în prealabil Comitetului european 
pentru protecția datelor posibilitatea de a 
lua o poziție și îl informează cu privire la 
evoluția procesului. În fiecare etapă a 
procedurii de încălcare a dreptului 
comunitar, statul membru oferă 
autorității de supraveghere competente 
posibilitatea de a-și exprima poziția.
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Or. de

Amendamentul 2684
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) În cazul în care autoritatea 
principală în sensul articolului 54a 
intenționează să nu se conformeze 
avizului Comitetului european pentru 
protecția datelor, aceasta informează 
Comitetul european pentru protecția 
datelor asupra intenției sale, în termen de 
o lună, și furnizează o explicație motivată.

Or. en

Amendamentul 2685
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor prezintă încă 
obiecții în legătură cu măsura autorității 
de supraveghere menționată la 
alineatul (9), poate să informeze Comisia 
și să o invite să prezinte autorității 
principale o recomandare motivată.

Or. en

Amendamentul 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59 eliminat
Avizul Comisiei
(1) În termen de zece săptămâni din 
momentul în care o chestiune a fost 
ridicată în conformitate cu articolul 58, 
sau cel târziu în termen de șase săptămâni 
în cazul articolului 61, Comisia poate 
adopta, pentru a asigura aplicarea corectă 
și coerentă a prezentului regulament, un 
aviz cu privire la chestiunile ridicate în 
temeiul articolelor 58 sau 61.
(2) Atunci când Comisia a adoptat un aviz 
în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea de supraveghere în cauză 
acordă atenție maximă avizului Comisiei 
și informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor dacă 
intenționează să își mențină sau să 
modifice proiectul de măsură.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
nu adoptă proiectul de măsură.
(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să 
nu se conformeze avizului Comisiei, 
acesta informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor 
respectând termenul menționat la 
alineatul (1) și furnizează o motivare. În
acest caz, proiectul de măsură nu este 
adoptat timp de o lună suplimentară.

Or. en

Amendamentul 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de zece săptămâni din 
momentul în care o chestiune a fost 
ridicată în conformitate cu articolul 58, 
sau cel târziu în termen de șase săptămâni 
în cazul articolului 61, Comisia poate 
adopta, pentru a asigura aplicarea corectă 
și coerentă a prezentului regulament, un 
aviz cu privire la chestiunile ridicate în 
temeiul articolelor 58 sau 61.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2688
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de zece săptămâni din 
momentul în care o chestiune a fost 
ridicată în conformitate cu articolul 58, 
sau cel târziu în termen de șase săptămâni 
în cazul articolului 61, Comisia poate 
adopta, pentru a asigura aplicarea corectă 
și coerentă a prezentului regulament, un 
aviz cu privire la chestiunile ridicate în 
temeiul articolelor 58 sau 61.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat un aviz eliminat
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în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea de supraveghere în cauză 
acordă atenție maximă avizului Comisiei 
și informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor dacă 
intenționează să își mențină sau să 
modifice proiectul de măsură.

Or. es

Amendamentul 2690
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când Comisia a adoptat un aviz 
în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea de supraveghere în cauză 
acordă atenție maximă avizului Comisiei 
și informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor dacă 
intenționează să își mențină sau să 
modifice proiectul de măsură.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament

Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
nu adoptă proiectul de măsură.

eliminat
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Or. es

Amendamentul 2692
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
nu adoptă proiectul de măsură.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2693
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
nu adoptă proiectul de măsură.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să 
nu se conformeze avizului Comisiei, 
acesta informează Comisia și Comitetul 

eliminat
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european pentru protecția datelor 
respectând termenul menționat la 
alineatul (1) și furnizează o motivare. În 
acest caz, proiectul de măsură nu este 
adoptat timp de o lună suplimentară.

Or. es

Amendamentul 2695
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să 
nu se conformeze avizului Comisiei, 
acesta informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor 
respectând termenul menționat la 
alineatul (1) și furnizează o motivare. În 
acest caz, proiectul de măsură nu este 
adoptat timp de o lună suplimentară.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2696
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta 
informează Comisia și Comitetul european 
pentru protecția datelor respectând 
termenul menționat la alineatul (1) și 
furnizează o motivare. În acest caz, 
proiectul de măsură nu este adoptat timp 

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta 
informează Comisia și Comitetul european 
pentru protecția datelor respectând
termenul menționat la alineatul (1) și 
furnizează o motivare.
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de o lună suplimentară.

Or. en

Justificare

Cerința suplimentară de a suspenda adoptarea pentru încă o lună nu pare justificată și nici 
necesară.

Amendamentul 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta 
informează Comisia și Comitetul european 
pentru protecția datelor respectând 
termenul menționat la alineatul (1) și 
furnizează o motivare. În acest caz, 
proiectul de măsură nu este adoptat timp 
de o lună suplimentară.

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta 
informează Comisia și Comitetul european 
pentru protecția datelor respectând 
termenul menționat la alineatul (1) și 
furnizează o motivare.

Or. en

Amendamentul 2698
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta 
informează Comisia și Comitetul european 
pentru protecția datelor respectând 
termenul menționat la alineatul (1) și 
furnizează o motivare. În acest caz, 

(4) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să nu 
se conformeze avizului Comisiei, acesta 
informează Comisia și Comitetul european 
pentru protecția datelor în termen de o 
lună și furnizează o explicație motivată. 
Această explicație motivată se pune la 
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proiectul de măsură nu este adoptat timp 
de o lună suplimentară.

dispoziția publicului.

Or. en

Amendamentul 2699
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Atunci când Comisia a adoptat un 
aviz în conformitate cu alineatul (1), 
autoritatea de supraveghere în cauză 
acordă atenție maximă avizului Comisiei 
și informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor dacă 
intenționează să își mențină sau să 
modifice proiectul de măsură.

Or. en

Amendamentul 2700
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Suspendarea unui proiect de măsură
(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
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protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 
motivată care să oblige autoritatea de 
supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:
(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil; 
sau
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. en

Amendamentul 2701
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Suspendarea unui proiect de măsură
(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 
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motivată care să oblige autoritatea de 
supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:
(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil; 
sau
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. en

Amendamentul 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Suspendarea unui proiect de măsură
(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 
motivată care să oblige autoritatea de 
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supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:
(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil; 
sau
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. en

Amendamentul 2703
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60 eliminat
Suspendarea unui proiect de măsură
(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 
motivată care să oblige autoritatea de 
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supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:
(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil; 
sau
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. en

Justificare

Nu este oportun ca, în temeiul autorității sale, Comisia Europeană să suspende proiectul de 
măsură.

Amendamentul 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 

eliminat
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motivată care să oblige autoritatea de 
supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:
(a) concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil;
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. es

Amendamentul 2705
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și 
în cazul în care Comisia are îndoieli 
serioase că proiectul de măsură ar 
garanta aplicarea corectă a prezentului 
regulament sau, dimpotrivă, că ar avea ca 
rezultat aplicarea incoerentă a 
regulamentului, Comisia, ținând cont de 
avizul emis de Comitetul european pentru 
protecția datelor în temeiul articolului 58 
alineatul (7) sau al articolului 61 
alineatul (2), poate adopta o decizie 
motivată care să oblige autoritatea de 
supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 

eliminat
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pentru:
(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
cazul în care acest lucru pare încă posibil; 
sau
(b) a adopta o măsură în temeiul 
articolului 62 alineatul (1) litera (a).
(2) Comisia precizează durata 
suspendării, care nu depășește 12 luni.
(3) În timpul perioadei menționate la 
alineatul (2), autoritatea de supraveghere 
nu poate adopta proiectul de măsură.

Or. en

Amendamentul 2706
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și în 
cazul în care Comisia are îndoieli serioase 
că proiectul de măsură ar garanta aplicarea 
corectă a prezentului regulament sau, 
dimpotrivă, că ar avea ca rezultat 
aplicarea incoerentă a regulamentului, 
Comisia, ținând cont de avizul emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor în temeiul articolului 58 alineatul 
(7) sau al articolului 61 alineatul (2), poate 
adopta o decizie motivată care să oblige 
autoritatea de supraveghere să suspende 
adoptarea proiectului de măsură, în cazul în 
care se consideră că acest lucru este 
necesar pentru:

(1) În termen de o lună de la comunicarea 
menționată la articolul 59 alineatul (4) și în 
cazul în care Comisia are îndoieli serioase 
că proiectul de măsură ar garanta aplicarea 
corectă a prezentului regulament, Comisia, 
ținând cont de avizul emis de Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
temeiul articolului 58 alineatul (7) sau al 
articolului 61 alineatul (2), poate adopta o 
decizie motivată care să oblige autoritatea 
de supraveghere să suspende adoptarea 
proiectului de măsură, în cazul în care se 
consideră că acest lucru este necesar 
pentru:

Or. de
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Amendamentul 2707
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 60 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a concilia pozițiile divergente ale 
autorității de supraveghere și Comitetului 
european pentru protecția datelor, în cazul 
în care acest lucru pare încă posibil; sau

(a) a concilia pozițiile puternic divergente 
ale autorității de supraveghere și 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, în cazul în care acest lucru pare 
încă posibil; sau

Or. de

Amendamentul 2708
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia precizează durata suspendării, 
care nu depășește 12 luni.

(2) Comisia precizează durata suspendării, 
care nu depășește 8 luni.

Or. de

Amendamentul 2709
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 60a
Informarea Parlamentului și a 

Consiliului
Pe baza unui raport al președintelui 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, Comisia informează Parlamentul 
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și Consiliul la intervale regulate și, cel 
puțin o dată la șase luni, cu privire la 
chestiunea tratată în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea 
coerenței și prezintă concluziile Comisiei 
și ale Comitetului pentru protecția datelor 
privind asigurarea implementării și a 
aplicării prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 2710
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special 
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special 
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor, operatorului sau 
persoanei în cauză împuternicite de către 
operator și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanei vizate în cadrul 
propriei autorități de supraveghere 
competente, când există pericolul ca 
exercitarea dreptului persoanei vizate ar 
putea fi considerabil împiedicată prin 
modificarea situației existente, pentru a 
evita inconveniente importante, din cauza 
unei violări clare a datelor sau a 
inacțiunii justificate a autorității de 
supraveghere competente, prin derogare 
de la procedura menționată la articolul 58, 
aceasta poate adopta de îndată măsuri 
provizorii cu o perioadă de valabilitate 
determinată. Autoritatea de supraveghere 
comunică fără întârziere aceste măsuri, 
motivate în mod corespunzător, autorității 
de supraveghere competente, Comitetului 
european pentru protecția datelor, Comisiei
și operatorului sau persoanei împuternicite 
de către operator.

Or. en

Amendamentul 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special 

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special 
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când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor, operatorului sau 
persoanei în cauză împuternicite de către 
operator și Comisiei.

Or. en

Amendamentul 2713
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special 
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără 
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor și Comisiei.

(1) În circumstanțe excepționale, atunci 
când o autoritate de supraveghere 
consideră că există o necesitate urgentă de 
a acționa pentru a asigura protecția 
intereselor persoanelor vizate, în special 
când există pericolul ca exercitarea 
dreptului persoanei vizate ar putea fi 
considerabil împiedicată prin modificarea 
situației existente, pentru a evita 
inconveniente importante sau din alte 
motive, prin derogare de la procedura 
menționată la articolul 58, aceasta poate 
adopta de îndată măsuri provizorii cu o 
perioadă de valabilitate determinată. 
Autoritatea de supraveghere comunică fără
întârziere aceste măsuri, motivate în mod 
corespunzător, Comitetului european 
pentru protecția datelor, Comisiei și
operatorului sau persoanei în cauză 
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împuternicite de către operator.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a adoptat o măsură în temeiul 
alineatului (1) și consideră că trebuie 
adoptate de urgență măsuri definitive, 
aceasta poate solicita un aviz de urgență 
din partea Comitetului european pentru 
protecția datelor, indicând motivele pentru 
solicitarea unui astfel de aviz, inclusiv 
pentru caracterul urgent al măsurilor 
definitive.

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a adoptat o măsură în temeiul 
alineatului (1), aceasta solicită un aviz de 
urgență din partea Comitetului european 
pentru protecția datelor, indicând motivele 
solicitării, inclusiv pentru caracterul urgent 
al măsurilor definitive.

Or. en

Amendamentul 2715
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a adoptat o măsură în temeiul 
alineatului (1) și consideră că trebuie 
adoptate de urgență măsuri definitive, 
aceasta poate solicita un aviz de urgență 
din partea Comitetului european pentru 
protecția datelor, indicând motivele pentru 

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere a adoptat o măsură în temeiul 
alineatului (1), aceasta solicită un aviz de 
urgență din partea Comitetului european 
pentru protecția datelor, indicând motivele 
solicitării, inclusiv pentru caracterul urgent 
al măsurilor definitive.
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solicitarea unui astfel de aviz, inclusiv 
pentru caracterul urgent al măsurilor 
definitive.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2716
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a
Intervenția Comisiei

(1) În termen de 10 săptămâni de la data 
la care o chestiune a fost ridicată în 
conformitate cu articolul 58 sau cel târziu 
în termen de șase săptămâni în cazul 
articolului 61, Comisia poate adopta, 
pentru a asigura aplicarea corectă și 
coerentă a prezentului regulament, o 
recomandare motivată cu privire la 
chestiunile ridicate în temeiul 
articolului 58 sau 61.
(2) Atunci când Comisia a adoptat o 
recomandare motivată în conformitate cu 
alineatul (1), autoritatea de supraveghere 
în cauză acordă atenție maximă 
recomandării Comisiei și informează 
Comisia și Comitetul european pentru 
protecția datelor dacă intenționează să își 
mențină sau să modifice proiectul de 
măsură.
(3) În cazul în care autoritatea de 
supraveghere în cauză intenționează să 
nu se conformeze avizului Comisiei, 
acesta informează Comisia și Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
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termen de o lună și furnizează o explicație 
motivată. Această explicație motivată se 
pune la dispoziția publicului.
Autoritatea de supraveghere poate retrage 
proiectul de măsură în orice etapă a 
procedurii.

Or. en

Amendamentul 2717
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 62 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte de punere în aplicare Acte delegate

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2718
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare pentru:

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

Or. en

Justificare

Amendament orizontal de înlocuire a tuturor actelor de punere în aplicare cu acte delegate 
pentru a garanta implicarea deplină a Parlamentului European în procesul decizional.
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Amendamentul 2719
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare pentru:

(1) Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare, după solicitarea avizului 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, pentru:

Or. en

Amendamentul 2720
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a decide privind aplicarea corectă a 
prezentului regulament, în conformitate 
cu obiectivele și cerințele acestuia în ceea 
ce privește aspectele comunicate de către 
autoritățile de supraveghere în temeiul 
articolului 58 sau 61, privind o chestiune 
în legătură cu care a fost adoptată o 
decizie motivată în temeiul articolului 60 
alineatul (1), sau privind o chestiune în 
legătură cu care o autoritate de 
supraveghere nu prezintă un proiect de 
măsură și respectiva autoritate de 
supraveghere a indicat că nu 
intenționează să urmeze avizul Comisiei 
adoptat în temeiul articolului 59;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2721
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a decide privind aplicarea corectă a 
prezentului regulament, în conformitate 
cu obiectivele și cerințele acestuia în ceea 
ce privește aspectele comunicate de către 
autoritățile de supraveghere în temeiul 
articolului 58 sau 61, privind o chestiune 
în legătură cu care a fost adoptată o 
decizie motivată în temeiul articolului 60 
alineatul (1), sau privind o chestiune în 
legătură cu care o autoritate de 
supraveghere nu prezintă un proiect de 
măsură și respectiva autoritate de 
supraveghere a indicat că nu 
intenționează să urmeze avizul Comisiei 
adoptat în temeiul articolului 59;

eliminat

Or. en

Justificare

Din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) a decide privind aplicarea corectă a 
prezentului regulament, în conformitate 
cu obiectivele și cerințele acestuia în ceea 
ce privește aspectele comunicate de către 
autoritățile de supraveghere în temeiul 
articolului 58 sau 61, privind o chestiune 
în legătură cu care a fost adoptată o 
decizie motivată în temeiul articolului 60 

eliminat
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alineatul (1), sau privind o chestiune în 
legătură cu care o autoritate de 
supraveghere nu prezintă un proiect de 
măsură și respectiva autoritate de 
supraveghere a indicat că nu 
intenționează să urmeze avizul Comisiei 
adoptat în temeiul articolului 59;

Or. es

Amendamentul 2723
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a decide, în termenul menționat la 
articolul 59 alineatul (1), referitor la 
aplicabilitatea generală a proiectului de 
clauze standard în materie de protecție a 
datelor menționate la articolul 58 
alineatul (2) litera (d);

eliminat

Or. en

Amendamentul 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a decide, în termenul menționat la 
articolul 59 alineatul (1), referitor la 
aplicabilitatea generală a proiectului de 
clauze standard în materie de protecție a 
datelor menționate la articolul 58 
alineatul (2) litera (d);

eliminat

Or. es
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Amendamentul 2725
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a defini forma și procedurile pentru 
aplicarea mecanismului pentru 
asigurarea coerenței menționat în 
prezenta secțiune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2726
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 2727
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din motive imperative de urgență pe 
deplin justificate legate de interesul 
persoanelor vizate în cazurile menționate 
la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3). 
Aceste acte rămân în vigoare pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din motive imperative de urgență pe 
deplin justificate legate de interesul 
persoanelor vizate în cazurile menționate 
la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3). 
Aceste acte rămân în vigoare pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2729
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Din motive imperative de urgență pe eliminat
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deplin justificate legate de interesul 
persoanelor vizate în cazurile menționate 
la alineatul (1) litera (a), Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare imediat 
aplicabile, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 87 alineatul (3). 
Aceste acte rămân în vigoare pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni.

Or. en

Amendamentul 2730
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, o 
măsură executorie a autorității de 
supraveghere ale unui stat membru este 
executată în toate statele membre 
implicate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2731
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o autoritate de 
supraveghere nu prezintă un proiect de 
măsură pentru a fi examinat în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea 
coerenței, încălcând articolul 58 
alineatele (1)-(5), măsura autorității de 
supraveghere nu este valabilă din punct 

eliminat



AM\929533RO.doc 67/193 PE506.170v02-00

RO

de vedere juridic și nici executorie.

Or. en

Amendamentul 2732
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 63 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 63a
Procedurile de recurs

Fără a aduce atingere competențelor 
sistemului judiciar al statelor membre și 
al Uniunii, Comitetul european pentru 
protecția datelor poate emite avize cu 
caracter obligatoriu dacă:
(a) o persoană vizată sau operatorul de 
date intentează apel pe motiv că prezentul 
regulament nu este aplicat în mod coerent 
în toate statele membre; și
(b) mecanismul pentru asigurarea 
coerenței descris la articolele 58-63 nu a 
reușit să obțină acordul majorității 
membrilor Comitetului european pentru 
protecția datelor cu privire la o anumită 
măsură. Înainte de a emite un astfel de 
aviz, Comitetul european pentru protecția 
datelor ia în considerare toate informațiile 
relevante pe care le poate furniza 
autoritatea de protecție a datelor, inclusiv 
punctul de vedere al părților interesate.

Or. en

Justificare

Este necesară o procedură de recurs în cazul care prezentul regulament nu este aplicat în 
mod coerent în toate statele membre și dacă mecanismul pentru asigurarea coerenței 
eșuează.
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Amendamentul 2733
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fără a aduce atingere solicitărilor din 
partea Comisiei menționate la articolul 66 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 66 
alineatul (2), în îndeplinirea sarcinilor 
sale, Comitetul european pentru protecția 
datelor nu solicită și nu acceptă 
instrucțiuni de la nicio parte externă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei 
sau a altor părți interesate, Comitetul 
european pentru protecția datelor are, în 
special, următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 2735
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Parlamentului European, a Consiliului 
sau a Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 2736
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
proprie inițiativă sau la solicitarea 
Parlamentului European, a Consiliului și 
a Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 2737
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor asigură aplicarea uniformă a 
prezentului regulament. În acest sens, din 
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proprie inițiativă sau la solicitarea 
Comisiei, Comitetul european pentru 
protecția datelor are, în special, 
următoarele sarcini:

proprie inițiativă sau la solicitarea Comisiei 
sau a altor părți interesate, Comitetul 
european pentru protecția datelor are, în 
special, următoarele sarcini:

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2738
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să ofere Comisiei consiliere cu privire 
la orice aspect legat de protecția datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii, 
inclusiv cu privire la orice propunere de 
modificare a prezentului regulament;

(a) să ofere instituțiilor europene
consiliere cu privire la orice aspect legat de 
protecția datelor cu caracter personal în 
cadrul Uniunii, inclusiv cu privire la orice 
propunere de modificare a prezentului 
regulament;

Or. en

Amendamentul 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi sau 
la cererea Comisiei, orice chestiune 
referitoare la punerea în aplicare a 
prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi, a
Comisiei sau a altor părți interesate, orice 
chestiune referitoare la punerea în aplicare 
a prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
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prezentului regulament; prezentului regulament;

Or. en

Amendamentul 2740
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi sau 
la cererea Comisiei, orice chestiune 
referitoare la punerea în aplicare a 
prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
prezentului regulament;

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi sau 
la cererea Parlamentului European, a 
Consiliului sau a Comisiei, orice chestiune 
referitoare la punerea în aplicare a 
prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
prezentului regulament, inclusiv cu privire 
la exercitarea competențelor de executare;

Or. en

Amendamentul 2741
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi sau 
la cererea Comisiei, orice chestiune 
referitoare la punerea în aplicare a 
prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
prezentului regulament;

(b) să examineze, din proprie inițiativă sau 
la solicitarea unuia dintre membrii săi, a
Comisiei sau a altor părți interesate, orice 
chestiune referitoare la punerea în aplicare 
a prezentului regulament și să emită 
orientări, recomandări și bune practici 
adresate autorităților de supraveghere 
pentru a încuraja aplicarea uniformă a 
prezentului regulament;
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Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2742
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să emită avize privind proiectele de 
decizii ale autorităților de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57;

(d) să emită avize privind proiectele de 
decizii ale autorităților de supraveghere în 
conformitate cu mecanismul pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 57 și articolul 63a;

Or. en

Amendamentul 2743
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să furnizeze un aviz cu privire la 
autoritatea care ar trebui să fie 
autoritatea principală în temeiul 
articolului 54a alineatul (3);

Or. en

Amendamentul 2744
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să prezinte un aviz Comisiei la 
pregătirea actelor delegate și de punere în 
aplicare bazate pe prezentul regulament;

Or. en

Amendamentul 2745
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să examineze codurile de conduită și 
modificările sau extinderile la codurile de 
conduită existente care i-au fost 
prezentate în conformitate cu articolul 38 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 2746
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să ofere asistență sau să se judece în 
instanță în numele autorității de 
supraveghere, la cererea autorității de 
supraveghere respective, atunci când 
resursele autorității de supraveghere sunt 
insuficiente pentru a intenta o acțiune în 
orice instanță;

Or. en
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Justificare

Acest aspect este deosebit de important în cauze împotriva unor întreprinderi, care se pot 
solda cu amenzi mari în cazul în care capacitatea juridică a APD este posibil să nu 
corespundă capacității juridice a întreprinderii în cauză.

Amendamentul 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să propună bazele politicii europene 
în materie de certificare, să le 
monitorizeze și să le evalueze, 
transmițând Comisiei concluziile sale.

Or. es

Amendamentul 2748
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) să stabilească procedurile comune de 
stabilire și investigare a informațiilor cu 
privire la denunțurile de tratamente 
nelegitime a datelor cu caracter personal, 
pentru a proteja informatorii împotriva 
represaliilor și confidențialitatea surselor 
acestor informații în cazul în care acești 
informatori sunt afectați de legislația 
țărilor terțe care interzice divulgarea 
acestor tratamente ilicite a datelor cu 
caracter personal. 

Or. es
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Justificare

Se propune stabilirea unor proceduri comune pentru tratarea denunțurilor informatorilor și 
pentru a arbitra măsurile care îi protejează împotriva unor eventuale represalii și le apără 
identitatea atunci când este necesar.

Amendamentul 2749
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) să emită un aviz privind codurile de 
conduită elaborate la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 2750
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) Comitetul european pentru protecția 
datelor lucrează într-o manieră 
transparentă și, după caz, consultă părțile 
interesate la momentul elaborării 
caietelor de sarcini, a avizelor, a 
orientărilor sau a altor documente pe 
baza prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2751
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera gc (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) să elaboreze, împreună cu autoritățile 
de supraveghere, taxa fixă pentru 
acordarea mărcii de protecție 
standardizată a datelor, respectiv, „sigiliul 
european privind protecția datelor”.

Or. en

Amendamentul 2752
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera gd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gd) să stabilească proceduri comune 
pentru primirea și investigarea 
informațiilor conținând acuzații de 
prelucrare ilegală, protecția 
informatorilor împotriva represaliilor și 
asigurarea confidențialității și a surselor 
de informații primite; ținând seama de 
faptul că informatorii se expun riscului de 
a fi urmăriți penal în temeiul legislațiilor 
țărilor terțe, care pot interzice dezvăluiri 
cu privire la astfel de prelucrări ilegale.

Or. en

Justificare

Amendamentul impune Comitetului pentru protecția datelor să protejeze denunțătorii care 
informează autoritățile de supraveghere cu privire la activități secrete de prelucrare ilegală, 
în special referitor la legislațiile țărilor terțe care vizează dezvăluiri de date care ar fi ilegale 
în UE. Cazurile foarte grave pot implica mai multe autorități de protecție a datelor și, astfel, 
necesită coordonare și coerență la nivelul comitetului.

Amendamentul 2753
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În situațiile în care Comisia consultă 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, aceasta poate stabili un termen în 
care Comitetul european pentru protecția 
datelor trebuie să furnizeze avizul său, 
ținând cont de caracterul urgent al 
chestiunii.

(2) În situațiile în care Parlamentul 
European, Consiliul sau Comisia consultă 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, aceasta poate stabili un termen în 
care Comitetul european pentru protecția 
datelor furnizează avizul său, ținând cont 
de caracterul urgent al chestiunii.

Or. en

Amendamentul 2754
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este cazul, Comitetul european 
pentru protecția datelor consultă părțile 
interesate și le oferă oportunitatea de a 
transmite observații într-un termen 
rezonabil, în exercitarea sarcinilor sale 
prevăzute la prezentul articol. Fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 72, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pune la dispoziția publicului 
rezultatele procedurii de consultare.

Or. en

Amendamentul 2755
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este cazul, Comitetul european 
pentru protecția datelor se consultă cu 
părțile interesate și le oferă oportunitatea 
de a transmite observații într-un termen 
rezonabil, în exercitarea sarcinilor sale 
prevăzute la prezentul articol. Fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 72, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pune la dispoziția publicului 
rezultatele procedurii de consultare.

Or. en

Amendamentul 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este cazul, Comitetul european 
pentru protecția datelor se consultă cu 
părțile interesate și le oferă oportunitatea 
de a transmite observații într-un termen 
rezonabil, în exercitarea sarcinilor sale 
prevăzute la prezentul articol. Fără a 
aduce atingere dispozițiilor articolului 72, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pune la dispoziția publicului 
rezultatele procedurii de consultare.

Or. en

Amendamentul 2757
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Dacă este cazul, Comitetul european 
pentru protecția datelor se consultă cu 
părțile interesate și le oferă oportunitatea 
de a transmite observații într-un termen 
rezonabil, în exercitarea sarcinilor sale 
prevăzute la articolul 66. Fără a aduce 
atingere dispozițiilor articolului 72, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor pune la dispoziția publicului 
rezultatele procedurii de consultare.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.

Amendamentul 2758
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor adoptă decizii prin majoritate 
simplă a membrilor săi.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor adoptă decizii prin majoritate 
simplă a membrilor săi, cu excepția unor 
prevederi contrare stipulate în propriul 
regulament de procedură.

Or. en

Amendamentul 2759
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La votările în plenul Comitetului 
european pentru protecția datelor, fiecare 
reprezentant al Autorității de 
supraveghere a unui stat membru deține 
atâtea voturi câte deține statul său 
membru în cadrul Consiliului Uniunii 
Europene.

Or. es

Amendamentul 2760
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi. 
Unul dintre vicepreședinți este Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, cu 
excepția cazului în care aceasta a fost 
aleasă președinte.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi.

Or. hu

Amendamentul 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi. 
Unul dintre vicepreședinți este Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, cu 

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi.
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excepția cazului în care aceasta a fost 
aleasă președinte.

Or. es

Amendamentul 2762
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi. 
Unul dintre vicepreședinți este Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, cu 
excepția cazului în care aceasta a fost 
aleasă președinte.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor alege un președinte și doi 
vicepreședinți din rândul membrilor săi.

Or. es

Amendamentul 2763
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Mandatul președintelui și al 
vicepreședinților este de cinci ani și poate 
fi prelungit.

(2) Mandatul președintelui și al 
vicepreședinților este de cinci ani și poate 
fi prelungit. Aceștia pot fi revocați printr-o 
decizie a Parlamentului European 
adoptată cu o majoritate de două treimi 
din voturile exprimate și de majoritatea 
deputaților.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE.
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Amendamentul 2764
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a
Experții sau grupul de experți

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor înființează un organism al părților 
interesate, alcătuit din experți provenind 
din grupuri de părți interesate implicate. 
Președintele poate propune astfel de părți 
interesate. Propunerea va lua în 
considerare asociațiile persoanelor vizate, 
grupurile de consumatori și experți din 
sectorul privat și mediul academic.
(2) Comitetul decide cu privire la 
configurarea și frecvența întâlnirilor 
grupului de experți. Aceste decizii se 
bazează pe dispozițiile regulamentului 
intern al comitetului. Prezentul 
regulament este făcut public.
(3) Președintele comitetului este și 
președintele grupului de experți.
(4) Membrii comitetului nu pot fi membri 
ai grupului de experți. Membrii grupului 
de experți sunt înlocuiți o dată în timpul 
legislaturii și cel puțin odată la trei ani. 
Un reprezentant al Parlamentului 
European și al serviciilor Comisiei sunt 
invitați să participe la reuniunile grupului 
de experți și să contribuie la lucrările 
acestuia.
(5) Experții sunt consultați de comitet cu 
privire la activitățile sale.

Or. de
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Amendamentul 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un secretariat. Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor 
asigură secretariatul.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un secretariat. Comisia se 
asigură că secretariatul comitetului 
dispune de mijloacele necesare pentru a-și 
desfășura activitatea.

Or. es

Amendamentul 2766
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un secretariat. Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor 
asigură secretariatul.

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un secretariat. Secretariatul 
general al comitetului asigură acest 
secretariat, atribuindu-i pentru aceasta 
resursele umane și materiale care asigură 
o îndeplinire eficientă și independentă a 
funcțiilor sale sub conducerea 
președintelui.

Or. es

Amendamentul 2767
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) comunicarea dintre membrii (b) comunicarea dintre membrii 
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Comitetului european pentru protecția 
datelor, președintele acestuia și Comisie și 
comunicarea cu alte instituții și cu 
cetățenii;

Comitetului european pentru protecția 
datelor, experți sau grupul de experți 
consultat de comitet, președintele acestuia 
și Comisie și comunicarea cu alte instituții 
și cu cetățenii;

Or. de

Amendamentul 2768
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) pregătirea și monitorizarea acțiunilor 
ulterioare reuniunilor Comitetului european 
pentru protecția datelor;

(e) pregătirea și monitorizarea acțiunilor 
ulterioare reuniunilor Comitetului european 
pentru protecția datelor, inclusiv pentru 
experți sau grupul de experți implicat;

Or. de

Amendamentul 2769
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pregătirea, redactarea și publicarea 
avizelor și a altor texte adoptate de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

(f) pregătirea, redactarea și publicarea 
avizelor și a altor texte adoptate de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, precum și a documentelor 
experților sau grupului de experți 
implicat.

Or. de

Amendamentul 2770
Carmen Romero López
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Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia prezintă, în termen de doi 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, o propunere de regulament 
pentru crearea unei agenții independente 
care asigură acest secretariat și care 
dispune de resurse umane și materiale 
care să asigure o îndeplinire eficientă și 
independentă a funcțiilor sale sub 
conducerea președintelui.

Or. es

Amendamentul 2771
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 71 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71a
Serviciul Juridic

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor are un serviciu juridic. Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor 
asigură serviciul juridic respectiv.
(2) Serviciul juridic oferă, sub conducerea 
președintelui, asistență juridică 
autorităților de supraveghere și 
Comitetului european pentru protecția 
datelor.
(3) Serviciul juridic este responsabil în 
special de următoarele:
(a) să ofere asistență autorităților de 
supraveghere implicate într-un litigiu, la 
cererea unei autorități de supraveghere;
(b) să se judece în instanță în numele 
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autorității de supraveghere, atunci când 
resursele autorității de supraveghere sunt 
insuficiente pentru a intenta o acțiune în 
orice instanță, la cererea autorității de 
supraveghere sau la cererea Comitetului 
european pentru protecția datelor sau a 
Comisiei, cu consimțământul autorității 
de supraveghere;
(c) să facă schimb de cunoștințe și de 
experiență juridică între autoritățile de 
supraveghere;
(d) să clarifice conflictele jurisdicționale 
cu țările terțe.

Or. en

Amendamentul 2772
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Discuțiile din cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor sunt 
confidențiale.

(1) Discuțiile din cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor sunt 
confidențiale, după caz, urmărind cele mai 
înalte standarde posibile de transparență 
și deschidere în ceea ce privește 
activitatea sa generală.

Or. en

Amendamentul 2773
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Documentele prezentate membrilor 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, experților și reprezentanților 
părților terțe sunt confidențiale, cu 
excepția cazului în care accesul la aceste 
documente este acordat în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor le face publice într-un alt mod.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în 
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere niciunei căi de 
atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere a 
statului membru al cărui rezident este, în 
cazul în care consideră că prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal nu 
respectă prezentul regulament sau că 
drepturile ce îi sunt recunoscute prin 
regulament nu au fost respectate în mod 
corespunzător.

Or. es

Amendamentul 2775
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere a 
statului membru al cărui rezident este, în 
cazul în care consideră că prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal nu 
respectă prezentul regulament.

Or. es

Justificare

Se propune un mecanism de luare a deciziilor de către autoritățile de supraveghere cu privire 
la toate aspectele rezultate din reclamațiile cetățenilor din statul membru al acestora. După 
caz, o autoritate principală ale cărei discrepanțe sunt soluționate în cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor poate apela la o acțiune coordonată. Toate acestea pentru 
a facilita punerea în practică a sistemului atunci când pornește de la reclamația unei 
persoane interesate.

Amendamentul 2776
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere în
orice stat membru, în cazul în care 
consideră că prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal nu respectă prezentul 
regulament.

(1) Fără a aduce atingere oricăror alte căi 
de atac administrative sau judiciare, orice 
persoană vizată are dreptul de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere din 
propriul stat membru sau din statul 
membru în care operatorul de date își are 
sediul, în cazul în care prelucrarea datelor 
sale cu caracter personal nu respectă 
prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 2777
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora 
și care a fost constituită în mod adecvat, 
în conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia 
sau mai multor persoane vizate, în cazul 
în care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate 
ca urmare a prelucrării datelor cu 
caracter personal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2778
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora 
și care a fost constituită în mod adecvat, 
în conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia 
sau mai multor persoane vizate, în cazul 

eliminat
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în care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate 
ca urmare a prelucrării datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora 
și care a fost constituită în mod adecvat, 
în conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia 
sau mai multor persoane vizate, în cazul 
în care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate 
ca urmare a prelucrării datelor cu 
caracter personal.

eliminat

Or. en

Justificare

Dreptul la viață privată și la protecția datelor este un drept fundamental al persoanei, care 
nu ar trebui să facă obiectul unor acțiuni colective în despăgubire și nici al aspectelor 
juridice și economice problematice asociate acestor acțiuni colective în despăgubire.

Amendamentul 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și a intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în 
care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate 
ca urmare a prelucrării datelor cu 
caracter personal.

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și a intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, poate depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere a acestui stat
membru în cazul în care consideră că 
drepturile stabilite în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate. De 
asemenea, poate, în numele uneia sau mai 
multor persoane vizate rezidente ale 
statului membru respectiv, să exercite 
drepturile ce le sunt conferite persoanelor 
respective prin regulament, cu condiția să 
dețină o împuternicire corespunzătoare în 
acest sens. 

Or. es

Amendamentul 2781
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
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din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în 
care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor cu caracter 
personal.

din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, cu 
consimțământul persoanei vizate dacă
drepturile de care persoanele vizate 
beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, și, în special, reprezentanții 
lucrătorilor, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Or. de

Amendamentul 2783
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere a 
acestui stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, rezidente în 
acest stat membru, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Or. es

Justificare

Se propune un mecanism de luare a deciziilor de către autoritățile de supraveghere cu privire 
la toate aspectele rezultate din reclamațiile cetățenilor din statul membru al acestora. După 
caz, o autoritate principală ale cărei discrepanțe sunt soluționate în cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor poate apela la o acțiune coordonată. Toate acestea pentru 
a facilita punerea în practică a sistemului atunci când pornește de la reclamația unei 
persoane interesate.

Amendamentul 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora și 
care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
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membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

membru, inclusiv reprezentanții 
lucrătorilor, au dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora
și care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) Orice organism, organizație sau 
asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor fizice sau acționează în 
interes public și care a fost constituită în 
mod adecvat, în conformitate cu legislația 
unui stat membru, are dreptul de a depune 
o plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentului 
regulament au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2786
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2788
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 

eliminat
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alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. en

Justificare

Dreptul la viață privată și la protecția datelor este un drept fundamental al persoanei, care 
nu ar trebui să facă obiectul unor acțiuni colective în despăgubire și nici al aspectelor 
juridice și economice problematice asociate acestor acțiuni colective în despăgubire.

Amendamentul 2790
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 

(3) Independent de o plângere depusă de 
orice persoană vizată are dreptul de a 
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organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere din orice stat membru, în 
cazul în care consideră că a avut loc o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal.

Or. hu

Amendamentul 2791
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal sau 
dacă consideră că operatorul sau 
persoana împuternicită de operator și-a 
încălcat obligațiile prevăzute la 
articolul 23.

Or. en

Amendamentul 2792
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 

(3) Independent de o plângere depusă de o 
persoană vizată, orice organism, 
organizație sau asociație menționată la 
alineatul (2) are dreptul de a depune o 
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plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru, în cazul în care 
consideră că a avut loc o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal.

plângere în statul membru în care sunt 
stabiliți, în cazul în care consideră că a 
avut loc o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal care afectează 
persoanele vizate rezidente în acest stat 
membru.

Or. es

Justificare

Se propune un mecanism de luare a deciziilor de către autoritățile de supraveghere cu privire 
la toate aspectele rezultate din reclamațiile cetățenilor din statul membru al acestora. După 
caz, o autoritate principală ale cărei discrepanțe sunt soluționate în cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor poate apela la o acțiune coordonată. Toate acestea pentru 
a facilita punerea în practică a sistemului atunci când pornește de la reclamația unei 
persoane interesate.

Amendamentul 2793
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2794
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are (1) Fără a aduce atingere procedurii 
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dreptul de a exercita o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

descrise la articolul 63a, orice persoană 
fizică sau juridică are dreptul de a exercita 
o cale de atac judiciară împotriva deciziilor 
unei autorități de supraveghere referitoare 
la persoana respectivă sau care o 
afectează.

Or. en

Amendamentul 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a iniția o acțiune judiciară 
împotriva deciziilor unei autorități de 
supraveghere referitoare la persoana 
respectivă sau care o afectează în orice 
altă mod.

Or. es

Amendamentul 2796
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană fizică sau juridică are 
dreptul de a exercita o cale de atac 
judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

(1) Orice operator, persoană împuternicită
de acesta sau altă persoană fizică sau 
juridică are dreptul de a exercita o cale de 
atac judiciară împotriva deciziilor unei 
autorități de supraveghere referitoare la 
persoana respectivă.

Or. en
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Justificare

Clarificare.

Amendamentul 2797
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană vizată are dreptul de a 
exercita o cale de atac judiciară care să 
oblige autoritatea de supraveghere să dea 
curs unei plângeri, în absența unei decizii 
necesare pentru protejarea drepturilor 
sale sau în cazul în care autoritatea de 
supraveghere nu informează persoana 
vizată în termen de trei luni cu privire la 
progresele sau la soluționarea plângerii în 
temeiul articolului 52 alineatul (1) 
litera (b).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice persoană vizată are dreptul de a 
exercita o cale de atac judiciară care să 
oblige autoritatea de supraveghere să dea 
curs unei plângeri, în absența unei decizii 
necesare pentru protejarea drepturilor 
sale sau în cazul în care autoritatea de 
supraveghere nu informează persoana 
vizată în termen de trei luni cu privire la 
progresele sau la soluționarea plângerii în 

(2) Se consideră că plângerea a fost 
respinsă în cazul în care, în termen de trei 
luni de la data prezentării plângerii, 
autoritatea de supraveghere nu a informat 
persoana vizată cu privire la cursul 
acțiunii. De asemenea, se consideră că 
plângerea a fost respinsă dacă, în termen 
de șase luni de la data prezentării sale, 
autoritatea de supraveghere nu a 
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temeiul articolului 52 alineatul (1) litera 
(b).

soluționat definitiv plângerea.

Or. es

Amendamentul 2799
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acțiunile introduse împotriva unei 
autorități de supraveghere sunt aduse în 
fața instanțelor din statul membru în care 
este stabilită autoritatea de supraveghere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2800
Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în 
numele său împotriva autorității de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Or. hu
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Amendamentul 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în 
numele său împotriva autorității de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2802
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în 
numele său împotriva autorității de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2803
Carmen Romero López

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în 
numele său împotriva autorității de 
supraveghere competente din celalalt stat 
membru.

eliminat

Or. es

Justificare

În conformitate cu articolul 54a (nou) propus.

Amendamentul 2804
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în numele 
său împotriva autorității de supraveghere 
competente din celalalt stat membru.

(4) O persoană vizată la care se referă o 
decizie a unei autorități de supraveghere 
dintr-un alt stat membru decât cel în care 
persoana vizată își are reședința obișnuită 
poate solicita autorității de supraveghere 
din statul membru în care își are reședința 
obișnuită să sesizeze cazul Comitetului 
european pentru protecția datelor, unde 
cazul acesteia este tratat în conformitate 
cu mecanismul pentru asigurarea 
coerenței. Numai în cazul în care 
Comitetul nu a ajuns la niciun compromis 
între cele două autorități de supraveghere 
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a protecției datelor persoana vizată poate 
să solicite autorității de supraveghere din 
statul membru în care își are reședința 
obișnuită să introducă o acțiune în numele 
său împotriva autorității de supraveghere 
competente din celalalt stat membru.

Or. en

Amendamentul 2805
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre execută hotărârile 
definitive ale instanțelor menționate în 
prezentul articol.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2806
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5 (a nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre prevăd că nicio parte 
la procedurile intentate împotriva 
autorității de supraveghere menționate la 
prezentul articol nu este îndreptățită prin 
lege să solicite compensarea de către 
oricare altă parte a costurilor sale 
acumulate decât dacă cererea de 
despăgubire are în mod evident un 
caracter simbolic.

Or. en
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Justificare

Persoanele vizate, dar și operatorii mai mici (IMM-urile) sunt adesea obligați chiar să 
accepte decizii extrem de îndoielnice ale comitetelor pentru protecția datelor, având în vedere 
riscurile financiare majore asociate recursurilor împotriva acestor decizii, în condițiile în 
care, de obicei, câștigarea acestor procese nu antrenează niciun câștig financiar. Aceștia au 
sugerat că, pentru a permite fiecărei părți să își revendice efectiv drepturile, ar trebui să se 
renunțe la cheltuielile de judecată și la rambursarea cheltuielilor.

Amendamentul 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere vreunei căi de 
atac administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere menționat la 
articolul 73, orice persoană fizică are 
dreptul la exercitarea unei căi de atac
judiciare, în cazul în care consideră că 
drepturile de care beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor sale cu 
caracter personal efectuate încălcând 
prezentul regulament.

(1) Fără a aduce atingere niciunei căi de 
atac administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere menționat la 
articolul 73, orice persoană fizică are 
dreptul la exercitarea unei acțiuni
judiciare, în cazul în care consideră că 
drepturile de care beneficiază în temeiul 
prezentului regulament au fost încălcate.

Or. es

Amendamentul 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile introduse împotriva unui 
operator sau unei persoane împuternicite de 
operator sunt prezentate în fața instanțelor 
din statul membru unde operatorul sau 

(2) Acțiunile introduse împotriva unui
operator sau unei persoane împuternicite de 
operator sunt prezentate în fața instanțelor 
din statul membru unde operatorul sau 
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persoana împuternicită de operator are un 
sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate 
fi intentată în fața instanțelor din statul 
membru în care persoana vizată își are 
reședința obișnuită, cu excepția cazului în 
care operatorul este o autoritate publică 
care acționează în exercitarea 
competențelor sale publice.

persoana împuternicită de operator are un 
sediu. Alternativ, o astfel de acțiune poate 
fi intentată în fața instanțelor din statul 
membru în care persoana vizată își are 
reședința obișnuită, cu excepția cazului în 
care operatorul este o autoritate publică 
care acționează în exercitarea 
competențelor sale publice sau un alt 
organism însărcinat cu o misiune de 
interes public.

Or. en

Amendamentul 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o acțiune care se referă 
la aceeași măsură, decizie sau practică este 
în curs în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței menționat la articolul 
58, o instanță poate suspenda acțiunile care 
i-au fost înaintate, cu excepția cazurilor în 
care caracterul urgent al chestiunii privind 
protecția drepturilor persoanei vizate nu îi 
permite să aștepte rezultatul acțiunii în 
cadrul mecanismului pentru asigurarea 
coerenței.

(3) În cazul în care o acțiune care se referă 
la aceeași măsură, decizie sau practică este 
în curs în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței menționat la 
articolul 58, o instanță poate suspenda 
acțiunile care i-au fost înaintate, la 
solicitarea oricăreia dintre părți și după 
audierea tuturor părților, cu excepția 
cazurilor în care caracterul urgent al 
chestiunii privind protecția drepturilor 
persoanei vizate nu îi permite să aștepte 
rezultatul acțiunii în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței.

Or. es

Amendamentul 2810
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2811
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2812
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate, cu condiția să fie împuternicită în 
mod corespunzător în acest sens.

Or. es

Amendamentul 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o instanță competentă 
a unui stat membru are motive întemeiate 
să creadă că în alt stat membru se 
desfășoară acțiuni paralele, aceasta 
contactează instanța competentă din 
celălalt stat membru pentru a-i confirma 
existența unor astfel de acțiuni paralele.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care astfel de acțiuni 
paralele în alt stat membru se referă la 
aceeași măsură, decizie sau practică, 
instanța poate suspenda acțiunea.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2817
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre se asigură că copiii 
beneficiază de drepturile prevăzute la 
articolele 73-75. În cazul în care anumiți 
copii sunt implicați în procedurile 
menționate la articolele 73-75, statele 
membre prevăd, în limita posibilului, 
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garanții specifice, în special în materie de 
asistență juridică.

Or. fr

Justificare

Luarea în considerare a vulnerabilității copiilor trebuie să se extindă la posibilitățile de a 
introduce acțiuni în justiție și de a depune plângeri.

Amendamentul 2818
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
pentru prejudiciul suferit.

Or. en

Amendamentul 2819
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit, cu 
excepția cazului în care acesta dovedește 
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că nu i se poate imputa o acțiune comisă 
intenționat sau din neglijență.

Or. de

Justificare

Aspectul este deja reglementat la alineatul (3), dar introducerea sa aici este mai adecvată.

Amendamentul 2820
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
materiale sau nemateriale ca urmare a 
unei operațiuni ilegale de prelucrare sau a 
unei acțiuni incompatibile cu dispozițiile 
prezentului regulament are dreptul să 
obțină despăgubiri de la operator sau de la 
persoana împuternicită de operator pentru 
prejudiciul suferit. Este responsabilitatea 
persoanei împuternicite de operator să 
dovedească faptul că prejudiciul nu a fost 
provocat de către acesta.

Or. en

Amendamentul 2821
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
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sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit. Este 
responsabilitatea persoanei împuternicite 
de operator să dovedească faptul că 
prejudiciul nu a fost provocat de către 
acesta.

Or. en

Justificare

Având în vedere dezechilibrul care afectează accesul la informații decisive, sarcina probei ar 
trebui să fie suportată de persoana împuternicită de operator.

Amendamentul 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
pentru prejudiciul suferit.

Or. en

Amendamentul 2823
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
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dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
pentru prejudiciul suferit. Dacă persoana 
împuternicită de operator prelucrează 
date cu caracter personal în alte scopuri 
decât cele indicate de operator, aceasta 
poate fi trasă la răspundere în 
eventualitatea în care o persoană suferă 
prejudicii ca urmare a acestei prelucrări.

Or. en

Amendamentul 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare, inclusiv a includerii pe lista 
neagră sau a unei acțiuni incompatibile cu 
dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure despăgubiri în cazul în care au fost utilizate date pentru a bloca, în 
prezent sau în viitor, accesul unei persoane vizate la un loc de muncă.

Amendamentul 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
pentru prejudiciul suferit.

Or. en

Amendamentul 2826
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului.

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori, fiecare 
operator este responsabil în mod solidar 
pentru întreaga valoare a prejudiciului, în 
măsura în care responsabilitatea nu a fost 
identificată deja în cadrul stabilirii 
responsabilităților astfel cum se 
menționează la articolul 24.

Or. en

Amendamentul 2827
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
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responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului.

responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului, exceptând situația 
în care au încheiat un acord scris 
relevant.

Or. en

Justificare

Amendamentul stimulează clarificarea în scris a rolurilor și a responsabilităților în situațiile 
în care sunt implicați mai mulți operatori sau mai multe persoane împuternicite de operator, 
în conformitate cu Grupul de lucru „Articolul 29”, avizul 169.

Amendamentul 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului.

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori, fiecare 
operator este responsabil în mod solidar 
pentru întreaga valoare a prejudiciului, în 
măsura în care responsabilitatea nu a fost 
identificată deja în cadrul stabilirii 
responsabilităților astfel cum se 
menționează la articolul 24.

Or. en

Amendamentul 2829
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori, fiecare 
operator este responsabil numai în măsura 
în care acesta este răspunzător pentru 
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responsabile în mod solidar pentru 
întreaga valoare a prejudiciului.

fapta care a provocat prejudiciul și în care 
responsabilitatea în cauză nu a fost 
identificată deja în cadrul stabilirii 
responsabilităților menționată la 
articolul 24.

Or. en

Amendamentul 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului.

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai mulți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului, fără a aduce 
atingere unui acord contractual pe care 
aceștia este posibil să îl fi încheiat în 
conformitate cu articolul 24.

Or. en

Amendamentul 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga
valoare a prejudiciului.

(2) În cazul în care la prelucrare au 
participat mai muți operatori sau persoane 
împuternicite de operator, fiecare operator 
sau persoană împuternicită de acesta sunt 
responsabile în mod solidar pentru întreaga 
valoare a prejudiciului. În cazul unui grup 
de întreprinderi, întregul grup este 
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răspunzător ca entitate economică 
unitară.

Or. en

Amendamentul 2832
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana 
împuternicită de operator poate fi total 
sau parțial exonerată de această 
răspundere, în cazul în care operatorul 
sau persoana împuternicită de acesta 
dovedește că nu este responsabilă pentru 
fapta care a provocat prejudiciul.

eliminat

Or. de

Amendamentul 2833
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana 
împuternicită de operator poate fi total 
sau parțial exonerată de această 
răspundere, în cazul în care operatorul 
sau persoana împuternicită de acesta 
dovedește că nu este responsabilă pentru 
fapta care a provocat prejudiciul.

eliminat

Or. en



PE506.170v02-00 118/193 AM\929533RO.doc

RO

Amendamentul 2834
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de operator poate fi total sau parțial 
exonerată de această răspundere, în cazul 
în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta dovedește că nu 
este responsabilă pentru fapta care a 
provocat prejudiciul.

(3) Operatorul poate fi total sau parțial 
exonerată de răspunderea menționată la 
alineatul (2), în cazul în care operatorul 
respectiv dovedește că nu este responsabil
pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Or. en

Amendamentul 2835
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de operator poate fi total sau parțial 
exonerată de această răspundere, în cazul 
în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta dovedește că nu 
este responsabilă pentru fapta care a 
provocat prejudiciul.

(3) Operatorul poate fi total sau parțial 
exonerat de această răspundere, în cazul în 
care operatorul dovedește că nu este 
responsabilă pentru fapta care a provocat 
prejudiciul sau dacă operatorul nu a luat 
cunoștință efectiv despre fapta care a 
determinat cererea de despăgubire.

Or. en

Amendamentul 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de operator poate fi total sau parțial 
exonerată de această răspundere, în cazul 
în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta dovedește că nu 
este responsabilă pentru fapta care a 
provocat prejudiciul.

(3) Operatorul poate fi total sau parțial
exonerat de răspunderea menționată la 
alineatul (2), în cazul în care operatorul 
respectiv dovedește că nu este responsabil
pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Or. en

Amendamentul 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul sau persoana împuternicită 
de operator poate fi total sau parțial 
exonerată de această răspundere, în cazul 
în care operatorul sau persoana 
împuternicită de acesta dovedește că nu 
este responsabilă pentru fapta care a 
provocat prejudiciul.

(3) Operatorul poate fi total sau parțial 
exonerat de această răspundere, în cazul în 
care operatorul sau persoana împuternicită 
de acesta dovedește că nu este responsabilă 
pentru fapta care a provocat prejudiciul.

Or. en

Amendamentul 2838
Frank Engel

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dacă persoana împuternicită de 
operator prelucrează date cu caracter 
personal, altele decât cele indicate de 
operator, aceasta poate fi trasă la 
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răspundere în eventualitatea în care o 
persoană suferă prejudicii ca urmare a 
acestei prelucrări.

Or. en

Amendamentul 2839
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul a desemnat 
un reprezentant, sancțiunile sunt aplicate 
reprezentantului, fără a aduce atingere 
sancțiunilor care ar putea fi inițiate 
împotriva operatorului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul a desemnat 
un reprezentant, sancțiunile sunt aplicate 
reprezentantului, fără a aduce atingere 
sancțiunilor care ar putea fi inițiate 
împotriva operatorului.

(2) În cazul în care operatorul a desemnat 
un reprezentant, sancțiunile sunt aplicate 
reprezentantului în această calitate, iar 
acesta are obligația de a le respecta fără a 
aduce atingere sancțiunilor care ar putea fi 
inițiate împotriva operatorului.

Or. es

Amendamentul 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner
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Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre stabilesc sancțiuni 
eficiente și disuasive pentru a preveni 
orice abuz la adresa dreptului 
fundamental la protejarea datelor cu 
caracter personal, astfel cum este 
consacrat în Carta drepturilor 
fundamentale, inclusiv dispoziții legale de 
incriminare ca infracțiune penală a 
utilizării datelor pentru a înscrie 
lucrătorii pe liste negre, pentru a-i 
verifica sau a le împiedica accesul la un 
loc de muncă pe viitor.

Or. en

Amendamentul 2842
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La aplicarea sancțiunilor menționate 
la alineatul (1), statele membre respectă 
pe deplin principiul ne bis in idem, ceea 
ce înseamnă că sancțiunile nu pot fi 
aplicate de două ori pentru aceeași 
încălcare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre se asigură că 
persoanele sau întreprinderile care 
participă la alcătuirea de liste negre sunt 
excluse de la primirea subvențiilor și a 
fondurilor din partea UE și de la 
participarea la licitațiile publice pentru 
alte contracte de achiziții publice la 
nivelul UE, la nivel național sau la 
nivelul autorității publice până când toate 
procedurile judiciare au fost încheiate, 
toate victimele au fost pe deplin 
despăgubite și există dovezi fiabile că 
acest comportament infracțional a fost 
eliminat din organizație.

Or. en

Amendamentul 2844
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 79 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sancțiuni administrative Sancțiuni

Or. en

Amendamentul 2845
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritatea de supraveghere confiscă 
de la un operator sau o persoană 
împuternicită de acesta toate profiturile 
care rezultă în urma unei încălcări 
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deliberate sau din neglijență gravă a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

În anumite situații, o amendă bazată pe un procentaj ar putea fi mai scăzută decât profiturile 
obținute în urma unei încălcări a legislației, ceea ce face ca, în general, unele modele 
comerciale ilegale la scară largă să fie profitabile. Acest amendament introduce principiul 
consacrat al confiscării profiturilor pentru a remedia această carență și a garanta o 
concurență echitabilă pentru operatorii și persoanele împuternicite de aceștia care respectă 
legislația.

Amendamentul 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Comisia creează un registru 
electronic al antecedentelor, accesibil 
pentru toate autoritățile naționale de 
supraveghere. Comisia este mandatată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul gestionării 
registrului electronic al antecedentelor în 
conformitate cu prezentul articol.

Or. es

Amendamentul 2847
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol. 
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Autoritățile de supraveghere cooperează 
între ele în conformitate cu articolele 46 
și 57, pentru a garanta un nivel armonizat 
al sancțiunilor în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Autoritatea de supraveghere 
competentă este abilitată să impună 
sancțiuni administrative în conformitate cu 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 2849
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună avertizări sau sancțiuni 
administrative în conformitate cu prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 2850
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol. 
Autoritățile de supraveghere cooperează 
între ele în conformitate cu articolele 46 
și 57, pentru a garanta un nivel coerent al 
sancțiunilor în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 2851
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere 
competentă este abilitată să impună 
sancțiuni administrative în conformitate cu 
prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Autoritatea de supraveghere
competentă în temeiul articolului 51 este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol

Or. pl
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Amendamentul 2853
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere 
competentă este abilitată să impună 
sancțiuni administrative în conformitate cu 
prezentul articol.

Or. de

Amendamentul 2854
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol.

(1) Fiecare autoritate de supraveghere este 
abilitată să impună sancțiuni administrative 
în conformitate cu prezentul articol. 
Sancțiunile administrative aflate la 
dispoziția autorităților de supraveghere 
trebuie să includă cel puțin penalități 
financiare și alte sancțiuni administrative, 
cum ar fi avertizări și recomandări în 
materie de acțiuni corective, inclusiv în 
legătură cu anumite măsuri tehnice și 
organizatorice.

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere trebuie să dețină suficiente competențe pentru a aplica 
regulamentul.

Amendamentul 2855
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritatea de supraveghere impune 
oricărei persoane care nu respectă 
obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament cel puțin una dintre 
următoarele sancțiuni:
(a) o avertizare în scris;
(b) audituri regulate și periodice privind 
protecția datelor;
(c) o amendă de până la 100 000 000 
EUR.

Or. en

Justificare

În fiecare caz individual, sancțiunea administrativă este eficace, proporțională și disuasivă.

Amendamentul 2856
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În cazul în care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator deține 
un „sigiliu în domeniul protecției datelor” 
valabil conform articolului 39, se impune 
o amendă în temeiul alineatului (2c) 
numai în caz de neconformitate 
intenționată sau din neglijență.

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 



PE506.170v02-00 128/193 AM\929533RO.doc

RO

europene în domeniul protecției datelor, permițând întreprinderilor din afara Europei să 
pătrundă mai ușor pe piețele europene, în urma certificării.

Amendamentul 2857
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă.

Or. en

Justificare

Eliminarea rezultă parțial din introducerea articolului 79 alineatele (1b) și (2a) și reflectă, în 
parte, eliminarea specificațiilor inutile.

Amendamentul 2858
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
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amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

se bazează pe natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

Or. en

Amendamentul 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
este fixată în funcție de natura, gravitatea și 
durata încălcării, de caracterul sensibil al 
datelor cu caracter personal în cauză, de 
faptul că încălcarea a fost comisă 
intenționat sau din neglijență, de gradul de 
prejudiciu sau risc de prejudiciu 
semnificativ creat de încălcare, de gradul
de responsabilitate a persoanei fizice sau 
juridice și de încălcările comise anterior de 
această persoană, de măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice puse 
în aplicare în temeiul articolului 23 și de 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării. Deși se prevede o anumită 
discreție în impunerea acestor sancțiuni, 
în funcție de circumstanțele menționate 
mai sus și de alte fapte specifice situației, 
divergențele în aplicarea sancțiunilor 
administrative pot face obiectul unui 
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control în conformitate cu mecanismul de 
asigurare a coerenței.

Or. en

Amendamentul 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau de tipul de
neglijență, de gradul de responsabilitate a 
persoanei fizice sau juridice și de 
încălcările comise anterior de către această 
persoană, de măsurile și procedurile 
tehnice și organizatorice puse în aplicare în 
temeiul articolului 23, de gradul de 
cooperare cu autoritatea de supraveghere în 
vederea remedierii încălcării și de 
capacitatea economică reală a persoanei 
sancționate.

Or. es

Amendamentul 2861
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
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amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

este fixată în funcție de:

(a) natura, gravitatea și durata încălcării;
(b) faptul că încălcarea a fost comisă 
intenționat sau din neglijență;
(c) categoriile specifice de date cu 
caracter personal;
(d) gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană;

(e) gradul de responsabilitate pentru 
protecția datelor prin măsuri și proceduri 
tehnice și organizatorice, în special în 
conformitate cu articolele 35, 38a, 38b, 
38c și 39;
(f) măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23; și

(g) gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării.

Or. en

Justificare

Text preluat din avizul Comisiei ITRE. Valoarea amenzii ar trebui să depindă de caracterul 
datelor, calificate drept „date sensibile” sau nu. În plus, ar trebui avut în vedere dacă un 
operator sau o persoană împuternicită de operator consideră că protecția datelor este o 
chestiune fundamentală, iar acest aspect să se reflecte în măsuri tehnice și organizatorice de 
punere în aplicare și în garanții precum cele descrise la articolele 35, 38a, 38b, 38c, 39.
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Amendamentul 2862
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. 

Or. en

Amendamentul 2863
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
reflectă natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
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organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

Or. en

Amendamentul 2864
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
este fixată în funcție de natura, gravitatea și 
durata încălcării, de caracterul sensibil al 
datelor cu caracter personal în cauză, de 
faptul că încălcarea a fost comisă 
intenționat sau din neglijență, de gradul de 
prejudiciu sau risc de prejudiciu 
semnificativ creat de încălcare, de gradul
de responsabilitate a persoanei fizice sau 
juridice și de încălcările comise anterior de 
către această persoană, de măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice puse 
în aplicare în temeiul articolului 23 și de 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării. Deși se prevede o anumită 
discreție în impunerea acestor sancțiuni, 
în funcție de circumstanțele menționate 
mai sus și de alte fapte specifice situației, 
divergențele în aplicarea sancțiunilor 
administrative pot face obiectul unui 
control în conformitate cu mecanismul de 
asigurare a coerenței.
La stabilirea amenzii administrative, 
autoritățile de supraveghere iau în calcul, 
de asemenea, amenzile, despăgubirile sau 
alte sancțiuni impuse anterior de o 
instanță sau de un alt organism asupra 
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persoanei fizice sau juridice în legătură 
cu încălcarea.
Circumstanțele agravante care justifică 
limitele superioare ale amenzilor 
administrative stabilite la alineatele (4)-
(6) includ, în special:
(a) încălcări repetate comise cu 
nesocotirea flagrantă a legislației 
aplicabile;
(b) refuzul de a coopera sau 
obstrucționarea unei proceduri de 
aplicare; și
(c) încălcări intenționate, grave și care pot 
cauza daune importante;
Circumstanțele atenuante care justifică 
limitele inferioare ale amenzilor 
administrative includ:
(a) măsuri adoptate de persoana fizică sau 
juridică pentru a asigura respectarea 
obligațiilor pertinente;
(b) o reală incertitudine că activitatea a 
constituit sau nu o încălcare a obligațiilor 
pertinente;
(c) încetarea imediată a încălcării la 
aflarea acesteia; și
(d) cooperarea cu orice procedură de 
aplicare.

Or. en

Amendamentul 2865
Hubert Pirker

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. Valoarea amenzii administrative 
este fixată în funcție de natura, gravitatea și 
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funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

durata încălcării, de faptul că încălcarea a 
fost comisă intenționat sau din neglijență, 
de categoria specifică de date cu caracter 
personal, de gradul de prejudiciu sau risc 
de prejudiciu creat de încălcare, de gradul 
de responsabilitate a persoanei fizice sau 
juridice și de încălcările comise anterior de 
către această persoană, de măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice puse 
în aplicare în temeiul articolului 23 și de 
gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere în vederea remedierii 
încălcării.

Or. de

Justificare

Pentru stabilirea sancțiunii ar trebui luate în considerare categoria de date cu caracter 
personal și amploarea prejudiciului.

Amendamentul 2866
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Valoarea 
amenzii administrative este fixată în 
funcție de natura, gravitatea și durata 
încălcării, de faptul că încălcarea a fost 
comisă intenționat sau din neglijență, de 
gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și de încălcările comise 
anterior de către această persoană, de 
măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolului 23 și de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă este eficace, proporțională și 
disuasivă. La stabilirea naturii, a 
domeniului de aplicare și a gravității 
sancțiunii administrative de aplicat, 
autoritatea de supraveghere ține seama de 
toate circumstanțele, în special de:

(a) natura, gravitatea și durata încălcării;
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(b) faptul dacă încălcarea a fost 
intenționată;
(c) faptul dacă s-au luat măsuri 
rezonabile pentru a o preveni;
(d) faptul dacă încălcarea a provocat sau 
este de natură să provoace daune 
substanțiale sau o atingere gravă 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate sau neliniști profunde 
pentru persoana vizată;
(e) orice măsură întreprinsă în vederea 
atenuării consecințelor unei încălcări, 
inclusiv de gradul de cooperare cu 
autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării;
(f) orice încălcare anterioară.

Or. en

Justificare

Amendamentul stabilește mai bine factorii care trebuie luați în considerare.

Amendamentul 2867
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sancțiunea administrativă ține cont 
de următorii factori:
(a) natura, gravitatea și durata 
neconformității;
(b) procedurile aplicate în legătură cu 
contextele și cu riscurile prezentate de 
prelucrarea datelor, menționate la 
articolele 5a și 5b;
(c) gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și încălcările comise 
anterior de această persoană,



AM\929533RO.doc 137/193 PE506.170v02-00

RO

(d) gradul de măsuri și proceduri tehnice 
și organizatorice aplicate în conformitate 
cu:
(i) articolul 23 – Protecția datelor 
începând cu momentul conceperii și 
protecția implicită a datelor;
(ii) articolul 23a – Respectarea 
dispozițiilor;
(iii) articolul 30 – Securitatea prelucrării;
(iv) articolul 33 – Evaluarea impactului 
privind protecția datelor;
(v) articolul 33a – Revizuirea 
conformității privind protecția datelor;
(vi) articolul 35 – Desemnarea 
responsabilului cu protecția datelor;
(e) cooperarea cu autoritatea de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

În fiecare caz, sancțiunea administrativă este eficace, proporțională și disuasivă.

Amendamentul 2868
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a determina tipul, nivelul și 
valoarea sancțiunii administrative, 
autoritatea de supraveghere ține seama de 
toate circumstanțele relevante, în 
conformitate cu următoarele criterii:
(a) deținerea de către operator sau 
persoana împuternicită de operator a unui 
„sigiliu în domeniul protecției datelor”, 
conform articolului 39;
(b) natura, gravitatea și durata încălcării;
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(c) faptul că încălcarea a fost comisă 
intenționat sau din neglijență;
(d) gradul de responsabilitate a persoanei 
fizice sau juridice și încălcările comise 
anterior de către această persoană;
(e) măsurile și procedurile tehnice și 
organizatorice puse în aplicare în temeiul 
articolelor 23 și 30, cum ar fi 
pseudonimele;
(f) categoriile specifice de date cu caracter 
personal afectate de încălcare;
(g) natura repetitivă a încălcării;
(h) volumul prejudiciilor suferite de 
persoanele vizate;
(i) interesul pecuniar care duce la 
încălcarea regulamentului de către 
persoana responsabilă și nivelul 
profiturilor realizate sau al pierderilor 
evitate de persoana responsabilă, în 
măsura în care acestea pot fi determinate;
(j) gradul de cooperare cu autoritatea de 
supraveghere pentru a remedia încălcarea 
și a atenua posibilele efecte negative ale 
încălcării; și
(k) refuzul de a coopera sau împiedicarea 
inspecțiilor, a auditurilor și a controalelor 
desfășurate de autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolului 53.

Or. en

Amendamentul 2869
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări 
neintenționate a dispozițiilor prezentului 
regulament, se poate transmite o 

eliminat
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avertizare în scris, fără impunerea 
vreunei sancțiuni, atunci când:
(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

Consecință a introducerii articolului 79 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 2870
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări 
neintenționate a dispozițiilor prezentului 
regulament, se poate transmite o 
avertizare în scris, fără impunerea 
vreunei sancțiuni, atunci când:

eliminat

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en
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Amendamentul 2871
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări 
neintenționate a dispozițiilor prezentului 
regulament, se poate transmite o 
avertizare în scris, fără impunerea 
vreunei sancțiuni, atunci când:

eliminat

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere trebuie să manifeste flexibilitate în momentul stabilirii 
sancțiunilor.

Amendamentul 2872
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

Or. en
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Amendamentul 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni. Autoritatea 
de supraveghere poate impune, în cazul 
încălcărilor repetate și intenționate, în 
funcție de amploarea prejudiciilor 
cauzate, o amendă de până la 
1 000 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, de până la 1 % din cifra sa 
de afaceri anuală mondială.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Amendamentul 2874
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci 
când:

(3) În cazul unei nerespectări 
neintenționate a dispozițiilor prezentului 
regulament și dacă nicio persoană vizată 
nu a fost afectată, autoritatea de 
supraveghere ajunge la un acord cu 
operatorul sau cu persoana împuternicită 
de operator în vederea soluționării 
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încălcării dispozițiilor prezentului 
regulament fără o avertizare în scris sau 
fără a impune o sancțiune.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

În cazul unei încălcări grave a dispozițiilor 
prezentului regulament, autoritatea de 
supraveghere ar trebui să transmită mai 
întâi o avertizare în scris, care include 
măsurile avute în vedere pentru a 
soluționa încălcările securității datelor 
într-un termen rezonabil și fără a impune 
o sancțiune.
Autoritatea de supraveghere poate 
impune o amendă conform alineatului (2) 
de până la 1 000 000 EUR sau, în cazul 
unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, 
pentru nesoluționarea încălcărilor privind 
securitatea datelor, prin măsuri transmise 
într-o avertizare scrisă, sau pentru 
încălcări deliberate repetate.

Or. en

Justificare

Sancțiunile ar trebui să fie simplificate, orientate în funcție de riscuri și diferențiate prin 
gradul de încălcare. Valoarea maximă a amenzii trebuie specificată. Totodată, trebuie 
menținută independența autorităților de supraveghere consacrată la articolul 8 alineatul (3) 
din Carta drepturilor fundamentale a UE. În plus, mecanismul pentru asigurarea coerenței, 
îndeosebi articolul 58 alineatele (3) și (4), ar putea contribui la o politică armonizată în 
cadrul UE în materie de sancțiuni administrative.

Amendamentul 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, fără 
antecedente stabilite prin hotărâre 
definitivă sau cu antecedente anulate, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când, 
dar se pot aplica, dacă circumstanțele 
cazului impun acest lucru, măsuri de 
corecție alternative, în situațiile și sub 
formele menționate în continuare:

Or. es

Amendamentul 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări a dispozițiilor 
prezentului regulament, se poate transmite 
o avertizare în scris, fără impunerea 
vreunei sancțiuni.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. fr

Amendamentul 2877
Louis Michel
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Amendamentul 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni, atunci când:

(3) În cazul primei încălcări neintenționate 
a dispozițiilor prezentului regulament, se 
poate transmite o avertizare în scris, fără 
impunerea vreunei sancțiuni.

(a) o persoană fizică prelucrează date cu 
caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau
(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en
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Amendamentul 2879
Jan Mulder

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o întreprindere sau o organizație cu 
mai puțin de 250 de angajați prelucrează 
date cu caracter personal doar ca o 
activitate auxiliară activităților sale 
principale.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o întreprindere sau o organizație cu mai 
puțin de 250 de angajați prelucrează date 
cu caracter personal doar ca o activitate 
auxiliară activităților sale principale.

(b) o întreprindere sau o organizație 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

Limita de 250 de angajați plasează angajatorii pe poziții inegale, este discriminatorie față de 
întreprinderile mai mari și nu este deloc necesară pentru atingerea scopului prezentului 
articol. În plus, limita nu este ușor interpretabilă în toate aspectele ei.

Amendamentul 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o întreprindere sau o organizație cu mai 
puțin de 250 de angajați prelucrează date 
cu caracter personal doar ca o activitate 
auxiliară activităților sale principale.

(b) o întreprindere sau o organizație este 
dispusă să coopereze cu autoritatea de 
supraveghere pentru conceperea unor 
măsuri de corecție care să permită 
evitarea pe viitor a unor încălcări 
similare. Cooperarea la care se face 
referire la această literă este reglementată 
de acorduri obligatorii încheiate cu 
autoritatea de supraveghere. 
Necooperarea cu autoritatea de 
supraveghere indicată în termen de șase 
luni de la deschiderea procedurii 
determină aplicarea amenzii care ar fi 
fost aplicată inițial.

Or. es

Amendamentul 2882
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o autoritate publică prelucrează date.

Or. en

Amendamentul 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o administrație publică cooperează 
cu autoritatea de supraveghere pentru a 
stabili măsuri ce permit evitarea unor 
încălcări similare pe viitor. Cooperarea la 
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care se face referire la această literă se 
stabilește pornind de la acordurile sau 
rezoluțiile încheiate de administrația 
respectivă, în care se face referire la 
originea măsurilor adoptate. 
Necooperarea cu autoritatea de 
supraveghere acreditată în mod 
corespunzător în termen de șase luni de la 
deschiderea procedurii determină 
aplicarea amenzii care ar fi fost aplicată 
inițial.

Or. es

Amendamentul 2884
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O autoritate de supraveghere poate, 
în special, să decidă că se impune o 
sancțiune, alta decât una financiară, dacă 
natura, domeniul de aplicare sau 
scopurile activităților de prelucrare nu 
reprezintă riscuri pentru drepturile 
fundamentale ale persoanei vizate.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere trebuie să manifeste flexibilitate în corelarea sancțiunii cu 
riscul.

Amendamentul 2885
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);
(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Or. en

Justificare

Consecință a introducerii articolului 79 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 2886
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);



AM\929533RO.doc 149/193 PE506.170v02-00

RO

(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);
(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 2888
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care nu depășește 250 000 EUR 
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cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

sau, în cazul unei întreprinderi, de 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență 
încalcă articolul 12 alineatele (1) și (2).

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);
(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de 1 % din cifra sa 
de afaceri anuală mondială, optând pentru 
valoarea mai ridicată, oricărei entități 
care, intenționat sau din neglijență încalcă 
articolul 12 alineatele (1) și (2).

(a) nu prevede mecanisme care să permită 
persoanelor vizate să formuleze solicitări 
sau nu răspunde prompt sau nu în forma 
adecvată persoanelor vizate, în temeiul 
articolului 12 alineatele (1) și (2);

(b) percepe o taxă pentru informații sau 
pentru răspunsurile la solicitările 
persoanelor vizate, încălcând articolul 12 
alineatul (4).

Or. en
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Justificare

Un limbaj mai precis și o amendă maximă mai adecvată pentru încălcări intenționate, astfel 
cum se precizează în alineat.

Amendamentul 2890
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială,
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 250 000 EUR 
oricărei entități care, intenționat:

Or. en

Amendamentul 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială,
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere impune, în 
funcție de gravitatea încălcării, o amendă
sau transmite o avertizare oricărei entități 
care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Amendamentul 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Amendamentul 2893
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere impune 
amenzi în funcție de gravitatea și de 
amploarea incidentului, precum și de 
prejudiciul sau de prejudiciul potențial 
provocat, de durata încălcării, de 
existența unor încălcări anterioare și de 
răspunsul la incident sau la incidentele în 
cauză, de maximum 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 %
din cifra sa de afaceri anuală mondială. 
Aceste încălcări și amenzi se pot aplica 
oricărei entități care: 

Or. en

Amendamentul 2894
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială,
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

Or. de

Justificare

O amendă raportată la cifra de afaceri a unei întreprinderi ar fi disproporționată în acest 
caz.

Amendamentul 2895
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 250 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 0,5 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(4) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 250 000 EUR 
sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 
0,5 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere trebuie să aibă libertatea de a decide dacă și ce nivel de amendă 
se impune.

Amendamentul 2896
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14;
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;
(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);
(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
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privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Or. en

Justificare

Consecință a introducerii articolului 79 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 2897
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14;
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
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sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;
(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);
(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Or. en

Amendamentul 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
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alineatul (3) și articolul 14;
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;
(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);
(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Or. en

Amendamentul 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de maximum 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de maximum 1 % 
din profitul său mediu anual la nivel 
mondial, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. es

Amendamentul 2900
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 500 000 EUR 
sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 
1 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14; 

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14; 

(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;

(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că
o persoană vizată solicită ștergerea 

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” sau 
dreptul la ștergere sau nu a prevăzut un 
mecanism în temeiul articolului 17a. La 
stabilirea unei amenzi pentru o încălcare 
astfel cum se menționează în prezenta 
secțiune, autoritatea de supraveghere ține 
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tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;

seama de măsura în care operatorul sau 
sediul principal menționat la articolul 22 
alineatul (4) a instituit mecanisme care 
garantează că termenele pentru păstrarea 
datelor sunt respectate;

(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;

(d) împiedică persoana vizată să transmită 
conținutul său generat de utilizatori către 
o altă aplicație, încălcând articolul 18;

(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;

(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;

(f) nu păstrează sau nu păstrează suficient 
documentația în temeiul articolului 28, 
articolului 31 alineatul (4) și al 
articolului 44 alineatul (3);

(f) nu păstrează sau nu păstrează suficient 
documentația în temeiul articolului 28, 
articolului 31 alineatul (4) și al 
articolului 44 alineatul (3);

(g) nu respectă, în cazurile în care nu sunt 
implicate categorii speciale de date, în 
temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau normele 
privind prelucrarea în contextul ocupării 
unui loc de muncă sau condițiile pentru 
prelucrarea datelor în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică.

(g) nu respectă, în cazurile în care nu sunt 
implicate categorii speciale de date, în 
temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau normele 
privind prelucrarea în contextul ocupării 
unui loc de muncă sau condițiile pentru 
prelucrarea datelor în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică.

Or. en

Justificare

„Măsurile de stabilire a răspunderii” nu ar trebui să fie sancționate cu amendă ca fiind o 
încălcare independentă. În cazul în care absența unor asemenea măsuri poate antrena 
încălcarea „normelor de fond” (de exemplu, privind securitatea datelor, drepturile 
persoanelor vizate, limitarea datelor etc.), autoritatea de supraveghere ar trebui să ia în 
considerare această absență la stabilirea nivelului amenzii [a se vedea, de asemenea, 
orientările federale americane de stabilire a pedepselor (US Federal Sentencing Guidelines) 
pentru întreprinderi în cazuri de neconformitate]. Mai mult decât atât, în loc să emită o 
amendă, autoritatea de supraveghere ar trebui să impună operatorului sau persoanei 
împuternicite de operator să ia măsurile necesare în temeiul competențelor sale prevăzute la 
articolul 53.

Amendamentul 2901
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care nu depășește 500 000 EUR 
sau, în cazul unei întreprinderi, 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență 
încalcă articolul 11, articolul 12 
alineatele (3) și (4), articolele 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 24 și 28, articolul 31 
alineatul (4), articolul 44 alineatul (3), 
precum și articolele 80, 82 și 83:

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14; 
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18; 
(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
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suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);
(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Or. en

Amendamentul 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, 2 % din cifra sa de 
afaceri anuală mondială, optând pentru 
valoarea mai ridicată, oricărei entități 
care, intenționat sau din neglijență încalcă 
articolul 11, articolul 12 alineatele (3) 
și (4), articolele 13, 14, 15, 16,17, 17, 18, 
24 și 28, articolul 31 alineatul (4), 
articolul 44 alineatul (3), precum și 
articolele 80, 82 și 83:

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14; 
(b) nu oferă acces persoanei vizate sau nu 
rectifică datele cu caracter personal în 
temeiul articolelor 15 și 16 sau nu 
comunică unui destinatar informațiile 
relevante, în temeiul articolului 13;
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(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;
(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18; 
(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;
(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);
(g) nu respectă, în cazurile în care nu 
sunt implicate categorii speciale de date, 
în temeiul articolelor 80, 82 și 83, normele 
privind libertatea de exprimare sau 
normele privind prelucrarea în contextul 
ocupării unui loc de muncă sau condițiile 
pentru prelucrarea datelor în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică.

Or. en

Amendamentul 2903
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR oricărei 
entități care, intenționat:
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din cifra sa de afaceri anuală mondială,
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

Or. en

Amendamentul 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune, în 
funcție de gravitatea încălcării, o amendă
sau transmite o avertizare, oricărei entități 
care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Amendamentul 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 3 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Amendamentul 2906
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă, în baza acelorași criterii precum 
cele enumerate la articolul 79 
alineatul (4), pentru infracțiunile mai 
grave, de maximum 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care: 

Or. en

Amendamentul 2907
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 500 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 1 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(5) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 500 000 EUR 
sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 
1 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere trebuie să aibă mai multă libertate de a decide dacă și ce nivel 
de amendă se impune.

Amendamentul 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații 
incomplete sau nu furnizează informațiile 
într-un mod suficient de transparent, în 
conformitate cu articolul 11, articolul 12 
alineatul (3) și articolul 14;

(a) nu furnizează persoanei vizate 
informațiile sau furnizează informații vădit
incomplete, în conformitate cu articolul 11, 
articolul 12 alineatul (3) și articolul 14;

Or. es

Amendamentul 2909
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 
mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că o 
persoană vizată solicită ștergerea tuturor 
linkurilor către datele sale cu caracter 
personal, sau a tuturor copiilor sau a 
reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere, pe site-urile internet 
sau în cazul datelor aflate sub controlul 
acesteia, sau nu instituie mecanisme pentru 
a asigura că termenele sunt respectate sau 
nu ia toate măsurile necesare pentru a 
informa părțile terțe că o persoană vizată 
solicită ștergerea tuturor linkurilor către 
datele sale cu caracter personal sau a 
tuturor copiilor sau a reproducerilor 
acestora, în temeiul articolului 17;

Or. en

Amendamentul 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă „dreptul de a fi uitat” ori 
dreptul la ștergere sau nu instituie 

(c) nu respectă, în conformitate cu 
prezentul regulament, o solicitare privind 
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mecanisme pentru a asigura că termenele 
sunt respectate sau nu ia toate măsurile 
necesare pentru a informa părțile terțe că 
o persoană vizată solicită ștergerea 
tuturor linkurilor către datele sale cu 
caracter personal, sau a tuturor copiilor 
sau a reproducerilor acestora, în temeiul 
articolului 17;

„dreptul de a fi uitat” ori dreptul la 
ștergere;

Or. es

Amendamentul 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau 
împiedică persoana vizată să transmită 
datele cu caracter personal către o altă 
aplicație, încălcând articolul 18;

(d) nu furnizează o copie a datelor cu 
caracter personal în format electronic sau, 
fără niciun motiv legitim, împiedică 
persoana vizată să transmită datele cu 
caracter personal către o altă aplicație, 
încălcând articolul 18;

Or. es

Amendamentul 2912
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu definește sau nu definește suficient 
responsabilitățile respective cu operatorii 
asociați în temeiul articolului 24;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2913
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);

eliminat

Or. en

Amendamentul 2914
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu păstrează sau nu păstrează suficient 
documentația în temeiul articolului 28, 
articolului 31 alineatul (4) și al articolului 
44 alineatul (3);

(f) nu păstrează sau nu păstrează suficient 
documentația în temeiul articolului 14, 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) și 
al articolului 44 alineatul (3);

Or. de

Amendamentul 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu păstrează sau nu păstrează 
suficient documentația în temeiul 
articolului 28, articolului 31 alineatul (4) 
și al articolului 44 alineatul (3);

(f) nu raportează sau nu se asigură că 
este în măsură să raporteze autorității de 
supraveghere, atunci când raportarea este 
obligatorie, în conformitate cu forma 
prevăzută de prezentul regulament, cu 
excepția cazului în care fapta constituie 
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un comportament necorespunzător 
deosebit de grav în temeiul prezentului 
regulament sau al legislației de 
transpunere a statului membru.

Or. es

Amendamentul 2916
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;
(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;
(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;
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(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al 
articolului 29, al articolului 34 
alineatul (6) și al articolului 53 
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alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

Or. en

Justificare

Consecință a introducerii articolului 79 alineatul (2a) (nou).

Amendamentul 2917
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;
(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;
(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
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și 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;
(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
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acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al 
articolului 29, al articolului 34 
alineatul (6) și al articolului 53 
alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

Or. en

Amendamentul 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

eliminat

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;
(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;
(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
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și 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;
(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
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acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al 
articolului 29, al articolului 34 
alineatul (6) și al articolului 53 
alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

Or. en

Amendamentul 2919
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 1 000 000 
EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de 
până la 2 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

(a) prelucrează datele cu caracter personal 
fără niciun temei juridic sau fără un temei 
juridic suficient pentru prelucrare sau nu 
respectă condițiile privind consimțământul, 
în temeiul articolelor 6, 7 și 8;

(a) prelucrează datele cu caracter personal 
fără niciun temei juridic sau fără un temei 
juridic suficient pentru prelucrare sau nu 
respectă condițiile privind consimțământul, 
în temeiul articolelor 6, 7 și 8;

(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;

(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;

(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20; 

(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20; 

(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;
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(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;

(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;

(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori complet 
autorității de supraveghere sau persoanei 
vizate încălcarea securității datelor, în 
temeiul articolelor 31 și 32;

(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori complet 
autorității de supraveghere sau persoanei 
vizate încălcarea securității datelor, în 
temeiul articolelor 31 și 32;

(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;

(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;

(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau o 
organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;

(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau o 
organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;

(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de supraveghere, 
în temeiul articolului 53 alineatul (1);

(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de supraveghere, 
în temeiul articolului 53 alineatul (1);

(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a furniza 
informațiile relevante autorității de 
supraveghere sau de a da acesteia acces la 
clădirile sale, în temeiul articolului 28 
alineatul (3), al articolului 29, al 

(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a furniza 
informațiile relevante autorității de 
supraveghere sau de a da acesteia acces la 
clădirile sale, în temeiul articolului 28 
alineatul (3), al articolului 29, al 
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articolului 34 alineatul (6) și al 
articolului 53 alineatul (2);

articolului 34 alineatul (6) și al 
articolului 53 alineatul (3);

(o) nu respectă normele pentru garantarea 
secretului profesional, în temeiul 
articolului 84.

(o) nu respectă normele pentru garantarea 
secretului profesional, în temeiul 
articolului 84.

Or. en

Justificare

„Măsurile de stabilire a răspunderii” nu ar trebui să fie sancționate cu amendă ca încălcare 
independentă. În cazul în care absența unor asemenea măsuri poate antrena încălcarea 
„normelor de fond” (de exemplu, privind securitatea datelor, drepturile persoanelor vizate,
limitarea datelor etc.), autoritatea de supraveghere ar trebui să ia în considerare această 
absență la stabilirea nivelului amenzii [a se vedea, de asemenea, orientările federale 
americane de stabilire a pedepselor (US Federal Sentencing Guidelines) pentru întreprinderi 
în cazuri de neconformitate]. Mai mult decât atât, în loc să emită o amendă, autoritatea de 
supraveghere ar trebui să impună operatorului sau persoanei împuternicite de operator să ia 
măsurile necesare în temeiul competențelor sale prevăzute la articolul 53.

Amendamentul 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de maximum 1 000 000 EUR sau, 
în cazul unei întreprinderi, de maximum 2 
% din profitul său mediu anual la nivel 
mondial, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. es

Amendamentul 2921
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care nu depășește 1 000 000 EUR 
sau, în cazul unei întreprinderi, 5 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență 
încalcă dispozițiile prezentului 
regulament, altele decât cele menționate 
la alineatele (4) și (5):

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;
(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;
(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;
(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
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privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al 
articolului 29, al articolului 34 
alineatul (6) și al articolului 53 
alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

Or. en

Amendamentul 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care să nu depășească
1 000 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, 5 % din cifra sa de afaceri 
anuală mondială, optând pentru valoarea 
mai ridicată, oricărei entități care, 
intenționat sau din neglijență încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, altele 
decât cele menționate la alineatele (4) 
și (5).

(a) prelucrează datele cu caracter 
personal fără niciun temei juridic sau 
fără un temei juridic suficient pentru 
prelucrare sau nu respectă condițiile 
privind consimțământul, în temeiul 
articolelor 6, 7 și 8;
(b) prelucrează categorii speciale de date, 
încălcând articolele 9 și 81;
(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19;
(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;
(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;
(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;
(g) prelucrează date cu caracter personal 
sau dă instrucțiuni de prelucrare a datelor 
cu caracter personal încălcând obligațiile 
privind prelucrarea în numele unui 
operator în temeiul articolelor 26 și 27;
(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori 
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complet autorității de supraveghere sau 
persoanei vizate încălcarea securității 
datelor, în temeiul articolelor 31 și 32;
(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;
(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;
(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;
(l) efectuează sau dă instrucțiuni pentru 
transferarea de date către o țară terță sau 
o organizație internațională care nu este 
autorizată printr-o decizie privind 
caracterul adecvat sau prin garanții 
adecvate sau printr-o derogare în temeiul 
articolelor 40-44;
(m) nu respectă un ordin sau o interdicție 
temporară sau definitivă privind 
prelucrarea sau suspendarea fluxurilor de 
date emisă de autoritatea de 
supraveghere, în temeiul articolului 53 
alineatul (1);
(n) nu respectă obligațiile de a oferi 
asistență sau de a răspunde sau de a 
furniza informațiile relevante autorității 
de supraveghere sau de a da acesteia 
acces la clădirile sale, în temeiul 
articolului 28 alineatul (3), al 
articolului 29, al articolului 34 
alineatul (6) și al articolului 53 
alineatul (2);
(o) nu respectă normele pentru 
garantarea secretului profesional, în 
temeiul articolului 84.

Or. en
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Amendamentul 2923
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială,
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 1 000 000 
EUR oricărei entități care, intenționat:

Or. en

Amendamentul 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune, în 
funcție de gravitatea încălcării, o amendă 
sau transmite o avertizare, oricărei entități 
care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Amendamentul 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 5 % din 
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cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

Or. en

Amendamentul 2926
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei încălcări comise de o 
întreprindere în scopuri lucrative, de până 
la 2 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. de

Amendamentul 2927
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din 
neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă, în baza acelorași criterii precum 
cele enumerate la articolul 79 
alineatul (4), pentru infracțiunile cele mai 
grave, de maximum 1 000 000 EUR sau, 
în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % 
din cifra sa de afaceri anuală mondială, 
oricărei entități care: 

Or. en
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Amendamentul 2928
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă de până la 1 000 000 EUR sau, în 
cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din 
cifra sa de afaceri anuală mondială, oricărei 
entități care, intenționat sau din neglijență:

(6) Autoritatea de supraveghere poate
impune o amendă de până la 1 000 000 
EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de 
până la 2 % din cifra sa de afaceri anuală 
mondială, oricărei entități care, intenționat 
sau din neglijență:

Or. en

Justificare

Autoritățile de supraveghere trebuie să aibă libertatea de a decide dacă și ce nivel de amendă 
se impune.

Amendamentul 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul articolului 
19;

(c) nu respectă o opoziție sau nu se 
conformează cerinței în temeiul 
articolului 19, cu excepția cazului în care 
acest lucru este justificat în mod 
corespunzător de motive reale și legitime, 
în conformitate cu prezentul regulament;

Or. es

Amendamentul 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu respectă condițiile legate de 
măsurile bazate pe crearea de profiluri în 
temeiul articolului 20;

eliminat

Or. es

Amendamentul 2931
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) nu adoptă norme interne sau nu pune 
în aplicare măsuri corespunzătoare 
pentru a asigura și a demonstra 
conformitatea în temeiul articolelor 22, 23 
și 30;

eliminat

Or. es
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Amendamentul 2933
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) nu desemnează un reprezentant în 
temeiul articolului 25;

eliminat

Or. en

Amendamentul 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori complet 
autorității de supraveghere sau persoanei 
vizate încălcarea securității datelor, în 
temeiul articolelor 31 și 32;

(h) nu semnalează sau nu notifică o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal sau nu notifică la timp ori complet 
autorității de supraveghere sau persoanei 
vizate încălcarea securității datelor, în 
cazul în care acest lucru este obligatoriu
în temeiul articolelor 31 și 32;

Or. es

Amendamentul 2935
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 

eliminat
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articolelor 33 și 34;

Or. en

Amendamentul 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere în temeiul 
articolelor 33 și 34;

(i) nu efectuează o evaluare a impactului 
privind protecția datelor sau prelucrează 
date cu caracter personal fără autorizare 
prealabilă sau consultarea prealabilă a 
autorității de supraveghere, în cazul în 
care acest lucru este obligatoriu în temeiul 
articolelor 33 și 34;

Or. es

Amendamentul 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) nu desemnează un responsabil cu 
protecția datelor sau nu asigură condițiile 
pentru îndeplinirea sarcinilor în temeiul 
articolelor 35, 36 și 37;

(j) nu asigură condițiile necesare pentru 
ca responsabilul cu protecția datelor să fie 
în măsură să îndeplinească sarcinile în 
temeiul articolelor 35, 36 și 37;

Or. es

Amendamentul 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 – litera k
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) utilizează abuziv sigiliile și mărcile din 
domeniul protecției datelor, în sensul 
articolului 39;

(k) utilizează abuziv sigiliile, mărcile și 
certificările din domeniul protecției 
datelor, în sensul articolului 39;

Or. es

Amendamentul 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În sensul prezentului articol, 
sancțiunile anterioare stabilite prin 
hotărâre definitivă pentru infracțiuni din 
neglijență se anulează după cum 
urmează:
(a) în termen de doi ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (4);
(b) în termen de patru ani pentru 
sancțiuni însoțite de una dintre amenzile 
prevăzute la alineatul (5);
(c) în termen de șase ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (6).

Or. es

Amendamentul 2940
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) O amendă impusă pentru încălcările 
menționate la alineatul (6) nu poate fi 
impusă decât pentru un anumit tip de 
prelucrare a datelor cu caracter personal. 
La stabilirea unei amenzi pentru o 
încălcare astfel cum se menționează în 
prezenta secțiune, autoritatea de 
supraveghere ține seama de următoarele 
fapte și circumstanțe:
(a) măsura în care operatorul sau sediul 
principal menționat la articolul 22 
alineatul (4) a adoptat politici interne și a 
pus în aplicare măsurile prevăzute la 
articolele 22, 23 și 30 în ceea ce privește 
prelucrarea;
(b) faptul dacă operatorul sau sediul 
principal menționat la articolul 22 
alineatul (4) a desemnat sau nu un 
responsabil cu protecția datelor în 
conformitate cu articolul 35;
(c) măsura în care operatorul a permis 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
acesta există, să își îndeplinească 
sarcinile menționate la articolul 37 în 
legătură cu prelucrarea respectivă;
(d) măsura în care responsabilul cu 
protecția datelor, dacă acesta există, a fost 
implicat în procesul decizional în legătură 
cu procesarea respectivă sau în aplicarea 
deciziilor luate;
(e) faptul dacă operatorul a efectuat sau 
nu o evaluare de impact asupra vieții 
private în legătură cu prelucrarea 
respectivă;
(f) faptul dacă operatorul, după caz, a 
respectat sau nu dispozițiile 
articolului 26; și
(g) măsura în care operatorul a dat sau 
nu instrucțiuni persoanei împuternicite de 
către operator, în conformitate cu 
articolul 27. 
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Or. en

Justificare

„Măsurile de stabilire a răspunderii” nu ar trebui să fie sancționate cu amendă ca încălcare 
independentă. În cazul în care absența unor asemenea măsuri poate antrena încălcarea 
„normelor de fond” (de exemplu, privind securitatea datelor, drepturile persoanelor vizate, 
limitarea datelor etc.), autoritatea de supraveghere ar trebui să ia în considerare această 
absență la stabilirea nivelului amenzii [a se vedea, de asemenea, orientările federale 
americane de stabilire a pedepselor (US Federal Sentencing Guidelines) pentru întreprinderi 
în cazuri de neconformitate]. Mai mult decât atât, în loc să emită o amendă, autoritatea de 
supraveghere ar trebui să impună operatorului sau persoanei împuternicite de operator să ia 
măsurile necesare în temeiul competențelor sale prevăzute la articolul 53.

Amendamentul 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În sensul prezentului articol, 
sancțiunile anterioare stabilite prin 
hotărâre definitivă pentru infracțiuni 
comise din neglijență gravă sau în mod 
intenționat se anulează după cum 
urmează:
(a) în termen de cinci ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (4);
(b) în termen de 10 ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (5);
(c) în termen de 15 ani pentru sancțiuni 
însoțite de una dintre amenzile prevăzute 
la alineatul (6).

Or. es

Amendamentul 2942
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menționate la 
alineatele (4), (5) și (6), ținând seama de 
criteriile menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menționate la 
alineatele (4), (5) și (6), ținând seama de 
criteriile menționate la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2944
Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menționate la 
alineatele (4), (5) și (6), ținând seama de 

eliminat
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criteriile menționate la alineatul (2).
Or. en

Amendamentul 2945
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menționate la alineatele (4), 
(5) și (6), ținând seama de criteriile 
menționate la alineatul (2).

(7) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul actualizării valorilor 
absolute ale amenzilor administrative 
menționate la alineatele (4), (5) și (6), 
ținând seama de criteriile menționate la 
alineatul (2) și de evoluția costurilor 
standard ale vieții.

Or. en

Amendamentul 2946
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul actualizării valorilor amenzilor 
administrative menționate la alineatele (4), 
(5) și (6), ținând seama de criteriile 
menționate la alineatul (2).

(7) Atunci când există probe 
convingătoare care dovedesc o neglijență 
constantă sau o neglijență gravă din 
partea organizațiilor în ceea ce privește 
executarea responsabilităților lor în 
temeiul prezentului regulament sau dacă 
aceste sancțiuni nu reușesc să descurajeze 
comiterea de abuzuri grave care nu pot fi 
abordate în cadrul actual, Comisia este 
mandatată să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 86 în scopul 
actualizării valorilor sau a condițiilor
amenzilor administrative menționate la 
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alineatele (4), (5) și (6), ținând seama de 
criteriile menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2947
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Articolul 79 alineatele (4)-(7) nu se 
aplică autorităților publice. Autoritatea de 
supraveghere nu deține competența de a 
stabili și de a impune amenzi autorităților 
publice.

Or. en

Amendamentul 2948
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
în scopul stabilirii criteriilor și a 
cerințelor aplicabile răspunderii 
individuale și în solidar a Comitetului 
operatorului și al persoanei împuternicite 
de către operator, în special a membrului 
Comitetului, menționat la articolul 37a, în 
caz de neconformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 2949
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
în scopul stabilirii criteriilor și a 
cerințelor aplicabile sancțiunilor 
administrative și penale impuse 
Comitetului, în special membrului 
Comitetului, menționat la articolul 37a, în 
caz de neconformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, care cauzează 
sau a cauzat prejudicii persoanelor vizate.

Or. en

Amendamentul 2950
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
în scopul stabilirii condițiilor și a 
criteriilor necesare pentru a garanta 
protecția juridică a denunțătorilor. 

Or. en


