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Amendamentul 2951
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II,
privind drepturile persoanei vizate de la
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Capitolul II (Principii), capitolul III 
(Drepturile persoanei vizate), capitolul IV 
(Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator), capitolul V (Transferul 
datelor cu caracter personal către țări terțe
sau organizații internaționale), capitolul VI 
(Autorități de supraveghere independente),
capitolul VII (Cooperare și coerență),
precum și articolele 73, 74, 76 și 79 din 
capitolul VIII (Căi de atac, răspundere și 
sancțiuni) nu se aplică la prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată 
numai în scopuri jurnalistice, artistice sau 
literare, pentru a stabili un echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și normele care reglementează 
libertatea de exprimare.

Or. en

Justificare

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Amendamentul 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II,
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
de la capitolul IV, privind transferul
datelor cu caracter personal către țări terțe 
și organizații internaționale de la 
capitolul V, privind autoritățile de 
supraveghere independente de la capitolul 
VI și privind cooperarea și coerența de la 
capitolul VII, pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal efectuată numai în 
scopuri jurnalistice, artistice sau literare, 
pentru a stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
normele care reglementează libertatea de 
exprimare.

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la capitolul II, capitolul III,
capitolul IV, capitolul V, capitolul VI și 
capitolul VII în integralitatea lor pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare, în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și 
trimiterea sa la CEDO.

Or. en

Justificare

Formularea Comisiei poate fi greșit înțeleasă și ar putea duce la interpretarea că numai 
anumite articole sau alineate ale capitolelor în cauză pot fi limitate pentru a proteja 
libertatea de exprimare. Formularea astfel modificată este neambiguă și clară din punct de 
vedere juridic. În plus, fraza „numai în scopuri jurnalistice, artistice sau literare” nu este 
suficient de cuprinzătoare și ar putea cauza probleme serviciilor media care tratează date 
confidențiale necesare muncii jurnalistice, în ciuda faptului că prelucrarea în sine nu este 
jurnalistică.

Amendamentul 2953
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
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privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
ori de câte ori este necesar, pentru a stabili 
un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
trimiterea sa la CEDO.

Or. en

Amendamentul 2954
Judith Sargentini

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru a stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
normele care reglementează libertatea de 
exprimare în conformitate cu Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și cu trimiterea sa la CEDO.
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Or. en

Justificare

Identic cu amendamentul 324 al raportorului, cu excepția faptului că nu este adăugată 
expresia „ori de câte ori este necesar”. Aceste cuvinte ar putea fi interpretate (greșit) ca o 
slăbire a obligației statelor membre de a prevedea scutiri și derogări pentru a ține seama de 
libertatea de exprimare.

Amendamentul 2955
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
ori de câte ori este necesar, pentru a stabili 
un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
trimiterea sa la CEDO.

Or. en

Amendamentul 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1



AM\929832RO.doc 7/115 PE506.173v03-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII, 
pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII și 
dispozițiile privind prelucrarea privind 
sănătatea și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică 
din acest capitol, ori de câte ori este 
necesar, pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal efectuată numai în 
scopuri jurnalistice, artistice sau literare, 
pentru a stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
normele care reglementează libertatea de 
exprimare.

Or. en

Justificare

Consecvență cu articolele 81 și 83.

Amendamentul 2957
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II,
privind drepturile persoanei vizate de la
capitolul III, privind operatorul și persoana 

(1) Capitolul II (Principii), capitolul III 
(Drepturile persoanei vizate), capitolul IV 
(Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator), capitolul V (Transferul 
datelor cu caracter personal către țări terțe
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împuternicită de către operator de la
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

sau organizații internaționale), capitolul VI 
(Autorități de supraveghere independente),
capitolul VII (Cooperare și coerență),
precum și articolele 73, 74, 76 și 79 din 
capitolul VIII (Căi de atac, răspundere și 
sancțiuni) nu se aplică la prelucrarea 
datelor cu caracter personal efectuată 
numai în scopuri jurnalistice, artistice sau 
literare, pentru a stabili un echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și normele care reglementează 
libertatea de exprimare.

Or. en

Amendamentul 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 
independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată numai în scopuri 
jurnalistice, artistice sau literare, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

(1) Capitolul II, privind drepturile 
persoanei vizate de la capitolul III, privind 
operatorul și persoana împuternicită de 
către operator de la capitolul IV, privind 
transferul datelor cu caracter personal către 
țări terțe și organizații internaționale de la 
capitolul V, privind autoritățile de 
supraveghere independente de la capitolul 
VI și privind cooperarea și coerența de la 
capitolul VII nu ar trebui să se aplice
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal efectuată în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare, pentru a stabili un 
echilibru între dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare, 
ținând seama, de asemenea, de 
dezvoltarea tehnologică și de noile 
instrumente digitale media.

Or. en
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Amendamentul 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
de la capitolul IV, privind transferul 
datelor cu caracter personal către țări 
terțe și organizații internaționale de la 
capitolul V, privind autoritățile de 
supraveghere independente de la capitolul 
VI și privind cooperarea și coerența de la 
capitolul VII, pentru prelucrarea datelor 
cu caracter personal efectuată numai în 
scopuri jurnalistice, artistice sau literare, 
pentru a stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
normele care reglementează libertatea de 
exprimare.

(1) Capitolul II (Principii), capitolul III 
(Drepturile persoanei vizate), capitolul IV 
(Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator), capitolul V (Transferul 
datelor cu caracter personal către țări 
terțe sau organizații internaționale), 
capitolul VI (Autorități de supraveghere 
independente), capitolul VII (Cooperare și 
coerență), precum și articolele 73, 74, 76 
și 79 din capitolul VIII (Căi de atac, 
răspundere și sancțiuni) și X nu se aplică 
la prelucrarea datelor cu caracter personal 
efectuată numai în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare, pentru a stabili un 
echilibru între dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare.

Or. de

Justificare

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Amendamentul 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner



PE506.173v03-00 10/115 AM\929832RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru stabilirea unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și principiul accesului public la 
documente oficiale, datele cu caracter 
personal din documentele deținute de o 
autoritate publică sau de un organism 
public pot fi divulgate de către această 
autoritate sau acest organism în
conformitate cu legislația statului 
membru privind accesul public la 
documentele oficiale.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure că supravegherea publică a afacerilor publice nu este împiedicată 
în mod necorespunzător de norme privind protecția datelor și să se garanteze principiul 
accesului public la documente oficiale în prezentul regulament.

Amendamentul 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul european pentru protecția 
datelor emite norme cu privire la situațiile 
în care pot fi necesare scutiri sau derogări 
în conformitate cu alineatul (1), după 
consultarea reprezentanților presei, a 
autorilor și artiștilor, a persoanelor vizate 
și a organizațiilor societății civile.

Or. en
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Amendamentul 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul european pentru protecția 
datelor emite norme cu privire la situațiile 
în care pot fi necesare scutiri sau derogări 
în conformitate cu alineatul (1), după 
consultarea reprezentanților presei, a 
autorilor și artiștilor, a persoanelor vizate 
și a organizațiilor societății civile.

Or. en

Justificare

Pentru consolidarea protecției libertății de exprimare și a cercetării.

Amendamentul 2963
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2964
Axel Voss
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Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2965
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2966
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2967
Cecilia Wikström

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
și accesul public la documente oficiale

Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către această autoritate sau 
acest organism în conformitate cu 
legislația statului membru privind accesul 
public la documentele oficiale, care 
stabilește un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
principiul accesului public la documente 
oficiale.

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure că supravegherea publică a afacerilor publice nu este împiedicată 
în mod necorespunzător de norme privind protecția datelor. După cum se indică în avizele 
AEPD, Grupului de lucru „Articolul 29” și FRA, principiul accesului public la documente 
oficiale ar trebui astfel garantat într-un articol și nu doar într-un considerent.
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Amendamentul 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
și accesul public la documente oficiale

Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau de un organism public pot fi 
divulgate de către această autoritate sau 
acest organism în conformitate cu 
legislația statului membru privind accesul 
public la documentele oficiale, pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
principiul accesului public la documente 
oficiale.

Or. en

Amendamentul 2969
Jan Philipp Albrecht

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Accesul la documente

(1) Statele membre pot prevedea în 
legislațiilor lor naționale norme necesare 
pentru asigurarea echilibrului între 
dreptul la acces la documente cu 
principiile din capitolul 2.
(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
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propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice modificare ulterioară care 
le afectează.

Or. en

Justificare

(A se vedea amendamentul 11 al raportorului privind considerentul 18). Această clauză 
asigură că legislația actuală privind libertatea informației și accesului la documente rămâne 
neafectată.

Amendamentul 2970
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Statele membre pot stabili condițiile de 
prelucrare a unui număr de identificare 
sau orice alt identificator cu aplicabilitate 
generală.

Or. en

Amendamentul 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 80 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80a
Prelucrarea datelor cu caracter personal 

și principiul accesului public la 
documente oficiale
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Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta. 
Datele cu caracter personal din 
documentele deținute de o autoritate 
publică sau un organism public pot fi 
dezvăluite de această autoritate sau 
organism în conformitate cu legislația 
statului membru căreia i se supune 
autoritatea publică sau organismul 
public. Această legislație asigură 
echilibrul între dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal și principiul 
accesului public la documente oficiale.

Or. en

Amendamentul 2972
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 81 eliminat
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea
(1) În limitele prevăzute de prezentul 
regulament și în conformitate cu articolul 
9 alineatul (2), litera (h), prelucrarea 
datelor cu caracter personal privind 
sănătatea trebuie să se efectueze în baza 
legislației Uniunii sau a legislației statului 
membru care prevăd măsuri 
corespunzătoare și specifice pentru 
garantarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate și care sunt necesare:
(a) în scopuri legate de medicina 
preventivă sau a muncii, stabilirea 
diagnosticului, administrarea unor 
îngrijiri medicale sau a unui tratament 
sau de gestionarea serviciilor medicale, 
precum și în cazul în care datele 
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respective sunt prelucrate de un cadru 
medical supus obligației de a respecta 
secretul profesional sau de o altă 
persoană supusă, de asemenea, unei 
obligații echivalente în ceea ce privește 
confidențialitatea în temeiul legislației 
statului membru ori al normelor stabilite 
de autoritățile naționale competente; sau
(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală; 
sau
(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și 
servicii în sistemul asigurărilor de
sănătate.
(2) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care este 
necesară în scopuri de cercetare istorică, 
statistică sau științifică, cum ar fi 
registrele de pacienți instituite pentru 
îmbunătățirea stabilirii diagnosticului și 
diferențierea între tipuri similare de boli, 
precum și pentru pregătirea de studii 
pentru terapii, face obiectul condițiilor și 
măsurilor de garantare prevăzute la 
articolul 83.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 2973
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în scopuri legate de medicina 
preventivă sau a muncii, stabilirea 
diagnosticului, administrarea unor îngrijiri 
medicale sau a unui tratament sau de 
gestionarea serviciilor medicale, precum și 
în cazul în care datele respective sunt 
prelucrate de un cadru medical supus 
obligației de a respecta secretul profesional 
sau de o altă persoană supusă, de 
asemenea, unei obligații echivalente în 
ceea ce privește confidențialitatea în 
temeiul legislației statului membru ori al 
normelor stabilite de autoritățile naționale 
competente; sau

(a) în scopuri legate de medicina 
preventivă sau a muncii, cercetarea 
științifică, stabilirea diagnosticului, 
administrarea unor îngrijiri medicale sau a 
unui tratament sau de gestionarea 
serviciilor medicale, precum și în cazul în 
care datele respective sunt prelucrate de un 
cadru medical supus obligației de a 
respecta secretul profesional sau de o altă 
persoană supusă, de asemenea, unei 
obligații echivalente în ceea ce privește 
confidențialitatea în temeiul legislației 
statului membru ori al normelor stabilite de 
autoritățile naționale competente; sau

Or. fr

Amendamentul 2974
Sirpa Pietikäinen

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Fără a aduce atingere excepției de la 
alineatul (1) litera (b), datele care intră în 
categoriile de date acoperite de articolele 
8 și 9 pot fi prelucrate în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
doar cu consimțământul persoanelor 
vizate. Consimțământul poate fi dat sub 
forma unui consimțământ unic în scopuri 
de cercetare cu conținut specific.
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Or. en

Amendamentul 2975
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală; sau

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală  sau 
când prelucrarea acestor date este 
efectuată de o persoană supusă 
confidențialității; sau

Or. fr

Amendamentul 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală; sau

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, între altele 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală; sau

Or. es
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Amendamentul 2977
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală; sau

(b) (Nu privește versiunea în limba 
română. )

Or. fr

Amendamentul 2978
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate și 
furnizarea de servicii de sănătate.

Or. en

Amendamentul 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate și 
furnizarea de servicii de sănătate. Această 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
privind sănătatea din motive de interes 
public nu ar trebui să ducă la prelucrarea 
acestor date în alte scopuri de către părți 
terțe, cum ar fi angajatorii, societățile de 
asigurări și băncile.

Or. en

Justificare

Este nevoie să se reitereze considerentul 123 în cadrul articolului 81 pentru a confirma că 
datele cu caracter personal privind sănătatea nu pot fi utilizate în alte scopuri de către părți 
terțe, cum ar fi angajatorii, societățile de asigurări și băncile.

Amendamentul 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în scopul 
asigurării misiunii sale astfel cum este 
definită în legislația națională a statelor 
membre, inclusiv asigurarea calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

Or. en
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Justificare

În forma sa actuală, articolul 81 alineatul (1) litera (c) precizează că prelucrarea datelor 
privind sănătatea este necesară protecției sociale, dar formularea sa ar putea fi considerată 
restrictivă.

Amendamentul 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate și 
furnizarea de servicii de sănătate.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 2982
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate, 
precum și în cadrul sarcinilor definite de 
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legislația statelor membre în domeniul 
protecției sociale.

Or. fr

Justificare

Acest amendament are ca obiectiv să asigure statelor membre o mai mare flexibilitate în 
cadrul utilizării de date cu caracter personal în domeniul protecției sociale, impusă de 
complexitatea și finalitatea acestuia.

Amendamentul 2983
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității 
procedurilor utilizate pentru soluționarea 
cererilor de prestații și servicii în sistemul 
asigurărilor de sănătate.

Or. fr

Justificare

Calitatea și securitatea trebuie să se numere printre garanțiile fundamentale în materie de 
protecție a datelor, cu atât mai mult în ceea ce privește datele legate de sănătate, al căror 
caracter deosebit de sensibil ar trebui evidențiat. Aceste garanții și măsurile adoptate pentru 
aplicarea lor sunt cu atât mai importante cu cât, în contextul actual de dezvoltare a „e-
sănătății”, este necesară îmbunătățirea securității acestor date.

Amendamentul 2984
Wim van de Camp

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera ca (nouă)



PE506.173v03-00 24/115 AM\929832RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în scopuri legate de semnarea 
contractelor de asigurări sau de 
executarea acestora, în special pentru a 
realiza o evaluare a riscurilor asigurate, 
calculul primelor, soluționarea cererilor 
de despăgubire și plata prestațiilor, 
precum și prevenirea și identificarea 
fraudelor în cadrul contractelor de 
asigurări.

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor relevante legate de sănătate este fundamentală, de exemplu, pentru 
furnizarea de servicii de asigurare (de ex. asigurarea pe viață) și ar trebui să fie permisă 
pentru evaluarea riscurilor asigurate, calculul primelor și soluționarea cererilor de 
despăgubire și plata prestațiilor, fără obligația de a cere în mod explicit consimțământul 
specific și în cunoștință de cauză al persoanei în cauză înaintea fiecărei prelucrări.

Amendamentul 2985
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea, care este necesară în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică, cum ar fi registrele de pacienți 
instituite pentru îmbunătățirea stabilirii 
diagnosticului și diferențierea între tipuri 
similare de boli, precum și pentru 
pregătirea de studii pentru terapii, face 
obiectul condițiilor și măsurilor de 
garantare prevăzute la articolul 83.

(2) Fără a aduce atingere scutirilor și 
derogărilor acordate în temeiul articolului 
80, prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea, care este necesară în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică, cum ar fi registrele de pacienți 
instituite pentru îmbunătățirea stabilirii 
diagnosticului și diferențierea între tipuri 
similare de boli, precum și pentru 
pregătirea de studii pentru terapii, face 
obiectul condițiilor și măsurilor de 
garantare prevăzute la articolul 83.

Or. en
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Justificare

Este necesar să se clarifice că articolul 81 este complementar articolului 80 și nu reprezintă o 
limitare a acestuia.

Amendamentul 2986
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea, care este necesară în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică, cum ar fi registrele de pacienți
instituite pentru îmbunătățirea stabilirii 
diagnosticului și diferențierea între tipuri 
similare de boli, precum și pentru 
pregătirea de studii pentru terapii, face 
obiectul condițiilor și măsurilor de 
garantare prevăzute la articolul 83.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea, care este necesară în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică, este permisă doar cu 
consimțământul persoanei vizate și face 
obiectul condițiilor și măsurilor de 
garantare prevăzute la articolul 83.

Or. en

Amendamentul 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când persoana vizată trebuie 
să își dea consimțământul pentru 
prelucrarea datelor medicale, persoana 
vizată ar trebui să dispună de opțiunea 
consimțământului larg. Statele membre 
pot prevedea excepții la cerința 
consimțământului pentru utilizarea de 
date cu caracter personal în caz de 
cercetare, menționată la alineatul (2), în 
ceea ce privește cercetarea care servește 
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unui interes public ridicat. Aceste excepții 
pentru prelucrare sunt supuse obligației 
ca prelucrarea să se realizeze cu folosirea
rezonabilă de date anonime sau 
pseudonimizate. Datele trebuie 
anonimizate sau pseudonimizate în 
conformitate cu standardele tehnice cele 
mai înalte și se iau toate măsurile 
necesare pentru a preveni reidentificarea 
persoanei vizate.

Or. en

Justificare

„Consimțământ larg” este o soluție practică pentru protejarea și încurajează cercetării 
medicale.

Amendamentul 2988
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Colectarea și reutilizarea datelor 
legate de sănătate în scopuri comerciale 
nu sunt compatibile cu prezentul 
regulament.

Or. fr

Amendamentul 2989
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2990
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 

eliminat
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menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

Or. es

Amendamentul 2992
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 

eliminat
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referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2994
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a 
altor motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2995
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a altor 
motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a altor 
motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b).
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în scopurile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2996
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a altor 
motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopurile menționate la alineatul (1).

(3) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul precizării în 
continuare a altor motive de interes public 
în domeniul sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopurile menționate la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 2997
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație 
internațională în scopuri legate de 
sănătate dacă:
(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite în 
mod rezonabil prin prelucrarea unor date 
care nu permit sau nu mai permit 
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identificarea persoanelor vizate;
(b) destinatarul nu are acces în mod 
rezonabil la date care permit atribuirea 
informațiilor unei persoane vizate 
identificate sau identificabile; precum și
(c) clauzele contractuale dintre operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator și destinatarul datelor interzic 
reidentificarea persoanei vizate și 
limitează prelucrarea în conformitate cu 
condițiile și garanțiile prevăzute la acest 
articol.

Or. en

Justificare

Transferul de date pseudonimizate în scopul cercetării este legitim.

Amendamentul 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate în scopul respectării 
obligațiilor unui fabricant înainte și după 
introducerea pe piață în ceea ce privește 
evaluarea clinică a dispozitivelor 
medicale.

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 2999
Monika Hohlmeier
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Propunere de regulament
Articolul 81 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 81a
Prelucrarea datelor în scopul aplicării 

legislației
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către tribunale și executori 
judecătorești este supusă dreptului 
procedural stabilit de Uniunea Europeană 
și statele membre. Aceasta asigură 
echilibrul dintre cerința unei audieri 
judiciare, protecția datelor cu caracter 
personal și obligația de a garanta o 
protecție juridică efectivă.

Or. de

Justificare

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Amendamentul 3000
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 81 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 81b
Prelucrarea datelor în domeniul aplicării  

sentințelor și executarea pedepselor
Statele membre pot, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, să 
adopte dispoziții legale speciale care 
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stabilesc condițiile de prelucrare a datelor 
cu caracter personal de către tribunale, 
parchete și instituții judiciare în interesul 
public în cadrul executării pedepselor.

Or. de

Amendamentul 3001
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat
Prelucrarea în contextul ocupării unui loc 
de muncă
(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.
(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
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afectează.
(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Justificare

Efectul armonizării temeiului juridic în Europa prin intermediul prezentului regulament ar 
trebui să includă protecția datelor în contextul ocupării unui loc de muncă. De aceea acest 
articol se elimină.

Amendamentul 3002
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă sau prin intermediul 
acordurilor colective norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.



AM\929832RO.doc 35/115 PE506.173v03-00

RO

Or. en

Amendamentul 3003
Claude Moraes

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament, statele membre pot
reglementa în conformitate cu legislația și 
practicile naționale norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă sau prin intermediul 
acordurilor colective dintre angajatori și 
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caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

angajați norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al condamnărilor penale, al 
asigurării sănătății și securității la locul de 
muncă, precum și în scopul exercitării și 
beneficierii, în mod individual sau colectiv, 
de drepturile și beneficiile legate de 
ocuparea unui loc de muncă, precum și 
pentru încetarea raporturilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 3005
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament, statele membre pot
adopta, în conformitate cu legislația și 
practicile naționale, norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
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muncă. 

Această măsură nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a promova 
sau permite acorduri colective încheiate 
între partenerii sociali mai favorabile 
pentru lucrători. 
Nivelul de protecție al prezentului 
regulament constituie standardul minim 
stabilit de legislație sau de acordurile 
colective.

Or. en

Amendamentul 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu prezentul
regulament, statele membre pot adopta pe 
cale legislativă prin dispoziții legale norme 
specifice care reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale angajaților 
în contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special, dar nu exclusiv, în scopul 
recrutării și solicitărilor de locuri de 
muncă în cadrul unui grup de 
întreprinderi, îndeplinirii prevederilor 
contractului de muncă, inclusiv descărcarea 
de obligațiile stabilite prin lege și prin 
acorduri colective, acorduri de 
întreprindere și acorduri salariale, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

Nu este permis un nivel de protecție mai 
scăzut decât cel stabilit de prezentul 
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regulament.
Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre de a prevedea dispoziții de 
protecție mai favorabile angajaților la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.
Fără a aduce atingere celorlalte prevederi 
ale prezentului regulament, dispozițiile 
legislative naționale menționate la 
alineatul (1) reflectă următoarele 
standarde minime:

Or. de

Amendamentul 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu legislația și 
practicile naționale, statele membre pot 
adopta norme specifice care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
angajaților pe piața muncii, în special, dar 
nu exclusiv, în scopul recrutării, 
îndeplinirii prevederilor contractului de 
muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile 
stabilite prin lege sau prin acorduri 
colective, al gestionării, planificării și 
organizării muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă. Prezentul 
regulament recunoaște rolul partenerilor 
sociali. În țările în care reglementarea 
salariilor și a altor condiții de muncă prin 
acorduri colective a fost lăsată în seama 
părților de pe piața muncii, la aplicarea
articolului 6 alineatul (1) litera (f) ar 
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trebui să se acorde o atenție deosebită 
obligațiilor și drepturilor partenerilor 
sociali ce decurg din acordurile colective.

Or. en

Amendamentul 3008
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament și ținând seama de 
principiul proporționalității, statele 
membre pot adopta prin dispoziții legale
norme specifice care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării unui loc 
de muncă, în special, dar nu exclusiv, în 
scopul recrutării și solicitărilor de locuri 
de muncă în cadrul unui grup de 
întreprinderi, îndeplinirii prevederilor 
contractului de muncă, inclusiv descărcarea 
de obligațiile stabilite prin lege și prin 
acorduri colective, acordurile de 
întreprindere și acordurile colective în 
conformitate cu legislația și practicile 
naționale, al gestionării, planificării și 
organizării muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.

Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre – sau al partenerilor sociali 
acordat prin acordurile colective – de a 
prevedea dispoziții de protecție mai 
favorabile angajaților cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.
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Or. en

Amendamentul 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament, statele membre pot 
adopta pe cale legislativă norme specifice 
care reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre de a prevedea dispoziții de 
protecție mai favorabile angajaților la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.
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Or. de

Amendamentul 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Nu se permite stabilirea de profiluri 
în contextul ocupării unui loc de muncă.

Or. de

Amendamentul 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea următoarelor tipuri de 
date de către angajator în contextul 
ocupării unui loc de muncă este interzisă:
(a) datele prelucrate fără informarea în 
prealabil a angajatului astfel cum este 
stabilit la articolul 14;
(b) datele generice;
(c) datele medicale;
(d) monitorizarea reprezentanților 
sindicatelor și reprezentanților 
lucrătorilor în funcție, inclusiv alcătuirea 
de liste negre cu lucrători.

Or. en

Amendamentul 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele privind angajații pot fi 
prelucrate numai într-un anumit mod și 
în scopuri pentru care:
(a) sunt obligatorii conform legislației 
naționale; sau
(b) sunt necesare ca bază pentru 
stabilirea, desfășurarea sau încheierea 
raportului de muncă; sau
(c) sunt necesare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor care revin conform 
contractului de muncă sau pentru 
exercitarea drepturilor care decurg din 
raportul de muncă; sau
(d) sunt necesare pentru funcționarea 
corectă a sistemelor informatice; sau
(e) sunt necesare pentru servicii în cadrul 
unei întreprinderi pe care angajatul le 
folosește voluntar.

Or. de

Amendamentul 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Următoarele tipuri de prelucrare a 
datelor de către angajator sau de către o 
parte terță legată direct sau indirect de 
angajator sau care lucrează din ordinul 
acestuia sau în contul acestuia sunt 
interzise în contextul ocupării unui loc de 
muncă: 
(a) datele prelucrate fără informarea   
angajatului astfel cum este stabilit la 
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articolul 14;
(b) controlul permanent al lucrătorilor 
sau controlul performanței și 
comportamentului lor, independent de 
tehnologia utilizată;
(c) datele generice;
(d) datele medicale;
(e) monitorizarea reprezentanților 
sindicatelor în funcție și a 
reprezentanților lucrătorilor, inclusiv 
alcătuirea de liste negre cu lucrători.
Aceste măsuri se aplică datelor personale 
ale lucrătorilor și ale candidaților la un 
loc de muncă. 

Or. en

Amendamentul 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Datele cu caracter personal ale 
lucrătorilor, în special datele sensibile 
cum ar fi orientarea politică, apartenența 
sindicală și activitățile sindicale, nu pot fi 
în niciun caz folosite pentru a introduce 
numele lucrătorilor pe așa-numitele „liste 
negre” pentru a-i verifica sau pentru a le 
împiedica accesul la un loc de muncă în 
viitor. Sunt interzise prelucrarea, 
utilizarea în contextul ocupării unui loc 
de muncă, redactarea și transmiterea de 
liste negre cu angajați. Statele membre 
realizează, verifică și adoptă sancțiuni 
adecvate în conformitate cu articolul 79 
alineatul (6) pentru a asigura aplicarea 
efectivă a prezentului alineat.

Or. de
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Amendamentul 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Prelucrarea în contextul securității 
sociale
Statele membre pot, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, să 
adopte norme legislative specifice care să 
precizeze condițiile pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și departamentele lor publice 
sau private în contextul securității sociale 
dacă prelucrarea se realizează în interes 
public.
Fiecare stat membru informează Comisia 
cu privire la dispozițiile pe care le-a 
adoptat în temeiul alineatului (1) până la 
data menționată la articolul 91 alineatul 
(2) cel târziu, precum și, fără întârziere, 
cu privire la orice modificare ulterioară 
care le afectează.

Or. en

Justificare

Prelucrarea de date în contextul securității sociale se realizează atât de organisme publice, 
cât și de organisme private fără scop lucrativ.

Amendamentul 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fără a aduce atingere celorlalte 
prevederi ale prezentului regulament, 
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dispozițiile legislative naționale 
menționate la alineatul (1) includ cel 
puțin următoarele standarde minime:
(a) prelucrarea datelor unui angajat fără 
înștiințarea acestuia nu este permisă. 
Sfera privată și intimă a persoanei vizate 
este protejată în permanență;
(b) supravegherea optic-electronică a 
zonelor din incinta întreprinderii care nu 
sunt accesibile publicului și care sunt 
folosite în majoritate în scopuri legate de 
viața privată a angajatului, în special 
facilitățile sanitare, vestiarele, sălile de 
pauză și de odihnă, nu este permisă;
(c) supravegherea optic-electronică a 
zonelor din incinta întreprinderii care nu 
sunt accesibile publicului și care nu sunt 
servesc în majoritate unor scopuri legate 
de viața privată a angajatului, cum ar fi 
holurile de intrare, birourile, atelierele 
ș.a. este permisă doar dacă este absolut 
necesară pentru siguranța angajatului și 
a întreprinderii;
(d) pe cât posibil, supravegherea zonelor 
publice ale întreprinderii nu ar trebui să 
cuprindă supravegherea angajatului la 
locul său de muncă. Înaintea 
supravegherii, angajatul este informat 
când și pentru cât timp vor funcționa 
instrumentele de supraveghere;
(e) supravegherea acustic-electronică este 
permisă numai din motive obligatorii de 
siguranță publică, cum ar fi carlinga unei 
aeronave. Supravegherea ascunsă este în 
orice caz interzisă;
(f) nicio supraveghere a reprezentanților 
lucrătorilor prevăzuți în legislația Uniunii 
sau a statelor membre și/sau practici, 
inclusiv reprezentanți sindicali nu este 
permisă în ceea ce privește activitatea 
acestora în calitate de reprezentanți. 
Același lucru este valabil și pentru așa-
numitele liste negre;
(g) datele medicale ale angajaților, în 
special cele colectate în cadrul 
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examinărilor medicale profesionale în 
conformitate cu articolul 81 alineatul (1) 
litera (a) nu pot fi făcute publice pentru 
angajator;
(h) stabilirea de profiluri și prelucrarea 
care are ca scop monitorizarea 
permanentă a angajaților, a performanței 
sau comportamentului lor nu sunt 
permise. Acest lucru este valabil 
indiferent de tehnologia utilizată.

Or. de

Amendamentul 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Supravegherea în scopul 
monitorizării performanței angajaților nu 
este permisă.

Or. de

Amendamentul 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) În cazurile menționate la literele (b) -
(e) de la alineatul (1a) și în sensul 
prezentului regulament, legislația 
națională sau acordurile colective dintre 
angajatori și angajați - atunci când sunt 
prevăzute prin lege - pot constitui baza 
juridică pentru admisibilitatea 
procedurilor specifice, elaborarea sau 
aplicarea procedurilor sau pot pronunța 
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interzicerea prelucrării.

Or. de

Amendamentul 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Prelucrarea datelor unui angajat 
fără înștiințarea acestuia nu este permisă. 
Sfera privată și intimă a angajatului 
trebuie respectată în permanență.

Or. de

Amendamentul 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) În cazul în care în cadrul unei 
întreprinderi s-a înființat un organism 
reprezentativ în conformitate cu legislația 
statului membru, prelucrarea datelor cu 
caracter  personal de către angajator este 
permisă doar dacă drepturile de 
participare statutare au fost respectate.

Or. de

Amendamentul 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 e (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) supravegherea optic-electronică 
și/sau acustic-electronică a zonelor din 
incinta întreprinderii care nu sunt 
accesibile publicului și care sunt folosite 
în majoritate în scopuri legate de viața 
privată a angajatului, în special 
facilitățile sanitare, vestiarele, sălile de 
pauză și odihnă, nu sunt permise. 
Supravegherea optic-electronică și/sau 
acustic-electronică a zonelor din incinta 
întreprinderii care nu sunt accesibile 
publicului și care nu sunt servesc în 
majoritate unor scopuri legate de viața 
privată a angajatului, cum ar fi holurile 
de intrare, birourile, atelierele ș.a. sunt 
permise doar din motive legate de 
siguranța angajatului și a întreprinderii; 
Supravegherea părților publice ale 
întreprinderii nu ar trebui să cuprindă 
supravegherea angajatului la locul său de 
muncă, cu excepția cazului când 
supravegherea este inevitabilă. Înaintea 
supravegherii, angajatul este informat 
când și pentru cât timp vor funcționa 
instrumentele de supraveghere. 
Înregistrările efectuate în timpul 
supravegherii sunt șterse rapid, cel târziu 
la o lună de la realizarea supravegherii. 
Supravegherea ascunsă este în orice caz 
interzisă.

Or. de

Amendamentul 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Dacă există intenția de a comunica 
date privind angajații către entități din
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afara domeniului de aplicare a 
prezentului regulament, responsabilul cu 
protecția datelor efectuează în toate 
cazurile o evaluare, în conformitate cu 
articolul 33.

Or. de

Amendamentul 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Dacă întreprinderile colectează sau 
prelucrează date cu caracter personal în 
cadrul examinărilor medicale sau al 
testelor de aptitudini statutare, acestea 
trebuie să explice înainte candidatului sau 
angajatului în ce scop sunt utilizate datele 
respective și să le comunice ulterior, 
împreună cu rezultatele, și să le explice. 
Colectarea datelor pentru teste și analize 
genetice este interzisă.
Colectarea și prelucrarea datelor cu 
caracter personal în cadrul examinărilor 
medicale și/sau al testelor de aptitudini 
statutare trebuie să fie necesare protecției 
sănătății la locul de muncă și îngrijirilor 
preventive în ceea ce privește raportul de 
muncă. Angajatorul nu poate avea acces 
direct la aceste date. Datele privind 
candidații sunt tratate în același mod ca 
datele privind angajații.
Colectarea de date privind sănătatea în 
scopul pregătirii unei concedieri pe 
motive de sănătate nu este permisă.

Or. de
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Amendamentul 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Datele privind performanța sau 
comportamentul angajaților colectate sau 
prelucrate prin încălcarea prezentului 
regulament nu pot fi utilizate nici în 
context judiciar nici în context 
extrajudiciar.

Or. de

Amendamentul 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1g) Pot fi stabilite dispoziții legale, mai 
ales prin intermediul acordurilor 
colective, care stipulează când și în ce 
măsură utilizarea telefonului, e-mailului, 
internetului și a altor mijloace de 
comunicare pot fi folosite și în scopuri 
private. Utilizarea privată poate fi permisă 
și prin intermediul unui contract de 
muncă. Dacă utilizarea privată este 
permisă, se admite prelucrarea datelor 
aferente privind traficul, exclusiv pentru a 
garanta securitatea datelor, pentru a 
asigura buna funcționare a rețelelor și 
serviciilor de telecomunicații și în vederea 
facturării, după informarea anterioară a 
angajatului. Analizarea e-mailurilor 
private nu este permisă.

Or. de
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Amendamentul 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1g) Reprezentanții angajaților sau 
sindicatele pot exercita drepturi în numele 
angajaților pe care îi reprezintă în 
conformitate cu articolul 76.

Or. de

Amendamentul 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1h) Colectarea și prelucrarea de 
informații/date privind angajații sau 
candidații prin intermediul rețelelor 
sociale, care nu sunt portaluri specializate 
în candidaturi, nu sunt permise. 

Or. de

Amendamentul 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1h) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
legale naționale în ceea ce privește 
drepturile de participare ale 
reprezentanților angajaților, aceștia ar 
trebui implicați în deciziile privind:
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(a) numirea responsabilului cu protecția 
datelor în conformitate cu secțiunea 4;
(b) crearea și adaptarea sistemelor de 
prelucrare a datelor;
(c) formularea regulilor corporatiste 
obligatorii.

Or. de

Amendamentul 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1i) Datele privind angajații care nu sunt 
exacte sau a căror exactitate este 
contestată de angajați sau care au fost 
colectate prin mijloace neautorizate nu 
pot fi utilizate.

Or. de

Amendamentul 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 j (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1j) Angajații care au refuzat examinări 
sau cereri de informații neautorizate sau 
care au dat răspunsuri false sau care au 
obiectat față de colectarea/utilizarea 
datelor privind angajații nu pot fi 
defavorizați.

Or. de
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Amendamentul 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 k (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1k) Fără a aduce atingere drepturilor de 
informare și participare decurgând din 
dreptul național al muncii, 
reprezentanților de interese ai 
întreprinderii și comitetului de 
întreprindere european le revin 
următoarele drepturi:
(a) dreptul de participare la desemnarea 
responsabilului cu protecția datelor 
(articolul 35 alineatul (7));
(b) dreptul la consultare și informare 
periodică din partea responsabilului cu 
protecția datelor;
(c) dreptul la reprezentare a angajaților 
vizați în fața unei instanțe naționale 
ordinare (articolul 73), precum și 
posibilitatea depunerii unei plângeri 
colective (articolul 75);
(d) dreptul la consultare în elaborarea de 
reguli corporatiste obligatorii (articolul 
43).

Or. de

Amendamentul 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 

eliminat
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menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

Or. en

Amendamentul 3034
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul examinărilor medicale și a 
testelor de calificare a candidaților 
obligatorii, persoanele vizate trebuie 
informate înainte de colectarea datelor.

Or. en

Amendamentul 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Sindicatele au dreptul să reprezinte 
angajatul care înaintează o reclamație 
autorității de supraveghere sau introduce 
o cale de atac în justiție. Sindicatele au, 
de asemenea, dreptul de a introduce căi 
de atac colective.

Or. en

Amendamentul 3036
Marie-Christine Vergiat
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Colectarea și reutilizarea datelor 
legate de ocuparea unui loc de muncă nu 
sunt compatibile cu prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 3037
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Controlul optic-electronic deschis 
sau dispozitivele biometrice sunt permise 
doar în cazuri excepționale și numai cu 
consimțământul reprezentanților 
lucrătorilor. Condițiile de desfășurare a 
controlului sunt stabilite pe cale 
legislativă sau în acordurile colective.

Or. en

Amendamentul 3038
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 

eliminat
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alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 3039
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. es

Amendamentul 3041
Dimitrios Droutsas
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 3044
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. fr

Amendamentul 3045
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Sindicatele au dreptul să reprezinte 
angajații care înaintează o reclamație 
autorității de supraveghere sau care 
introduc o cale de atac în justiție.

Or. en
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Amendamentul 3046
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La propunerea Comisiei, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează prezentul articol cel târziu 
la doi ani de la data menționată la 
articolul 91 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 3047
Csaba Sógor

Propunere de regulament
Articolul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82a
Prelucrarea în contextul securității 

sociale
(1) Statele membre pot, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, să 
adopte norme legislative specifice care să 
precizeze condițiile pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și departamentele lor publice în 
contextul securității sociale dacă 
prelucrarea se realizează în interes public.
(2) Fiecare stat membru notifică Comisiei 
normele adoptate în cadrul legislației 
naționale în temeiul alineatului (1), până 
la data precizată la articolul 91 alineatul 
(2) cel târziu, precum și orice modificare 
ulterioară care le afectează, în termen de 
o lună de la adoptarea modificării.

Or. hu
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Justificare

„Fără întârziere” nu este un concept tangibil. Trebuie formulată o dată-limită precisă.

Amendamentul 3048
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82a
Prelucrarea în contextul securității 

sociale
(1) Statele membre pot, în conformitate cu 
dispozițiile prezentului regulament, să 
adopte norme legislative specifice care să 
precizeze condițiile pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și departamentele lor publice și 
private de securitate socială, dacă 
prelucrarea se realizează în interes public.
(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile pe care 
le-a adoptat în temeiul alineatului (1) 
până la data menționată la articolul 91 
alineatul (2) cel târziu, precum și, fără 
întârziere, cu privire la orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Or. fr

Justificare

Utilizează în cea mai mare parte amendamentul 333 al raportorului. Totuși, nu limitează 
prelucrarea numai la instituțiile și departamentele publice de securitate socială, ci se referă 
și la organismele private, cum ar fi companiile mutuale de securitate socială.

Amendamentul 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prelucrarea în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică

Prelucrarea în scopuri istorice, statistice și 
științifice

Or. en

Justificare

Exprimarea Comisiei este neclară și deschisă interpretărilor. Este neclar dacă se referă la 
cercetare istorică, cercetare statistică și cercetare științifică, ceea ce ar reprezenta o 
restricție.

Amendamentul 3050
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) Datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate în scopuri de cercetare istorică, 
statistică sau științifică numai dacă:

Or. en

Amendamentul 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri istorice, statistice sau științifice
numai dacă:

Or. en
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Amendamentul 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică numai dacă:

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal pot fi prelucrate 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 
sau științifică sau de anchetă oficială sau 
administrativă preliminară pentru 
determinarea filiației naturale numai 
dacă:

Or. es

Amendamentul 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite prin 
prelucrarea unor date care nu permit sau 
nu mai permit identificarea persoanelor 
vizate;

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite prin 
prelucrarea de date anonime;

Or. en

Amendamentul 3054
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele care permit atribuirea de eliminat
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informații unei persoane vizate 
identificate sau identificabile sunt 
păstrate separat de alte informații atât 
timp cât aceste scopuri pot fi îndeplinite în 
acest mod.

Or. en

Justificare

Obligația unui operator de date de a separa datele identificabile de alte informații înainte de 
a fi prelucrate în scopuri istorice, statistice sau științifice presupune sarcini suplimentare și 
poate fi excesiv de costisitoare.

Amendamentul 3055
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele care permit atribuirea de 
informații unei persoane vizate identificate 
sau identificabile sunt păstrate separat de 
alte informații atât timp cât aceste scopuri 
pot fi îndeplinite în acest mod.

(b) datele care permit atribuirea de 
informații unei persoane vizate identificate 
sau identificabile, atunci când este posibil 
din punct de vedere tehnic și practic, sunt 
păstrate separat de alte informații atât timp 
cât aceste scopuri pot fi îndeplinite în acest 
mod.

Or. en

Amendamentul 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele care permit atribuirea de 
informații unei persoane vizate identificate 
sau identificabile sunt păstrate separat de 

(b) datele care permit atribuirea de 
informații unei persoane vizate identificate 
sau identificabile sunt păstrate separat de 
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alte informații atât timp cât aceste scopuri 
pot fi îndeplinite în acest mod.

alte informații atât timp cât aceste scopuri 
pot fi îndeplinite în acest mod. Datele cu 
caracter personal prelucrate în cadrul 
anchetelor oficiale sau administrative 
preliminare pentru determinarea filiației 
naturale se comunică doar persoanelor 
vizate, atunci când este cazul și fără a 
aduce atingere niciunei proceduri penale 
prevăzute de lege.

Or. es

Amendamentul 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când datele sunt prelucrate în 
scopuri de cercetare științifică, proiectul 
de cercetare științifică propus a primit un 
aviz favorabil din partea unui comitet 
pentru etică de cercetare independent.

Or. en

Justificare

Aceasta reflectă rolul Comitetului pentru etică, o garanție importanță care stă la baza 
utilizării datelor cu caracter personal în cercetare fără consimțământ specific. Combinat cu 
amendamentul de la considerentul 124, acest amendament ar face articolul compatibil cu 
Declarația de la Helsinki a Asociației medicale mondiale privind principiile etice aplicabile 
cercetărilor medicale care implică subiecți umani din 2008. 

Amendamentul 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în scopul generării de rapoarte 
de date agregate, care conțin doar date 
anonime, date sub pseudonim sau ambele 
categorii.

Or. en

Amendamentul 3059
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atunci când datele sunt prelucrate în 
scopuri de cercetare științifică, proiectul 
de cercetare științifică propus a primit un 
aviz favorabil din partea unui comitet 
pentru etică de cercetare independent. 

Or. en

Amendamentul 3060
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Legislația statelor membre poate 
prevedea excepții la cerința 
consimțământului în caz de cercetare, 
menționată la alineatul (1a), în ceea ce 
privește cercetarea care servește unui 
interes public excepțional de ridicat, dacă 
cercetarea respectivă nu poate fi efectuată 
altfel. Datele în cauză sunt anonimizate 
sau, dacă acest lucru nu este posibil din 
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motive legate de cercetare, 
pseudonimizate, în conformitate cu 
standardele tehnice cele mai înalte, și se 
iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni reidentificarea persoanelor vizate. 
O astfel de prelucrare face obiectul unei 
autorizări prealabile din partea autorității 
de supraveghere competente, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 3061
Philippe Juvin

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) informațiile prelucrate nu pot fi 
legate de o persoană identificată sau 
identificabilă.

Or. fr

Amendamentul 3062
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri istorice, statistice sau științifice 
nu este considerată incompatibilă în
temeiul articolului 5 alineatul (1) litera 
(b), atât timp cât prelucrarea:
(a) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(b) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.
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Or. en

Justificare

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Amendamentul 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În limitele prezentului regulament, în 
special ale prezentului articol, statele 
membre pot adopta reglementări specifice 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare 
științifică, în special de cercetare în 
domeniul sănătății publice.

Or. en

Amendamentul 3064
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea de date personale în 
scopuri de cercetare socială și a opiniilor 
este legală dacă datele vor fi făcute 
anonime cât mai rapid, astfel încât 
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identificarea persoanelor vizate să nu mai 
fie posibilă.

Or. en

Amendamentul 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri istorice, statistice sau științifice 
nu este considerată incompatibilă cu 
articolul 5 alineatul (1) litera (b), atât 
timp cât prelucrarea:
(a) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(b) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.

Or. en

Amendamentul 3066
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) O persoană poate să își dea 
consimțământul pentru ca date sensibile 
care o privesc să poate fi folosite în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică nespecifice fără ca persoana să 
primească informații despre fiecare 
proiect de cercetare specific.

Or. en
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Amendamentul 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Persoana vizată și-a dat 
consimțământul pentru prelucrarea de 
date pentru cercetarea istorică, statistică 
și științifică. În scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică, un 
consimțământ dat o singură dată este 
suficient și nu este nevoie de un 
consimțământ explicit de fiecare dată din 
partea persoanei vizate și nici de o 
notificare separată a acesteia înainte de 
prelucrarea datelor legate de scopuri de 
cercetare. 

Or. en

Amendamentul 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor cu 
caracter personal sensibile în scopuri de 
cercetare medicală poate fi permisă în 
conformitate cu legislația națională și a 
UE relevantă și după un aviz favorabil al 
Comitetului pentru etică.

Or. en

Justificare

Reutilizarea datelor cu caracter personal este foarte importantă atunci când apar noi 
întrebări în cercetare care nu puteau fi prevăzute în momentul colectării de date. Condiția de 
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reutilizare ar trebui stabilită în legislația națională și ar trebui să includă examinarea și 
acordul Comitetului pentru etică.

Amendamentul 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică nu este considerată 
incompatibilă cu articolul 5 alineatul (1) 
litera (b), atât timp cât prelucrarea:
(a) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(b) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.

Or. en

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 3070
Nathalie Griesbeck

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când prelucrarea ulterioară 
de date în scopuri de cercetare istorică, 
statistică sau științifică răspunde unui 
interes public foarte semnificativ și, în 
măsura în care condițiile și garanțiile de 
la acest articol sunt respectate, aceasta nu 
este supusă obligației definite la articolul 
5 alineatul (1) litera (b).
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Or. fr

Justificare

Amendamentul urmărește să nu facă prea dificilă colectarea de date cu caracter personal în 
scopuri de cercetare, dacă acest lucru este necesar și proporționat.

Amendamentul 3071
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fără a aduce atingere excepției de la 
alineatul (1b), datele care intră în 
categoriile de date acoperite de articolele 
8 și 9 pot fi prelucrate în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
doar cu consimțământul persoanelor 
vizate, numai dacă vor fi făcute anonime 
în conformitate cu standardele tehnice 
corespunzătoare și cât mai rapid posibil în 
scopuri de cercetare.

Or. en

Amendamentul 3072
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite prin 
prelucrarea unor date care nu permit sau nu 
mai permit identificarea persoanelor vizate;

(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite în 
mod rezonabil prin prelucrarea unor date 
care nu permit sau nu mai permit 
identificarea persoanelor vizate; precum și

Or. en
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Justificare

Se înlocuiește un text extrem de strict un unul mai flexibil și mai rezonabil.

Amendamentul 3073
Timothy Kirkhope
în numele Grupului ECR

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele care desfășoară activități 
de cercetare istorică, statistică sau 
științifică pot publica sau face publice în 
alt mod date cu caracter personal numai 
dacă:

eliminat

(a) persoana vizată și-a dat 
consimțământul, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7;
(b) publicarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru a prezenta 
rezultatele cercetării sau pentru a facilita 
cercetarea, în măsura în care interesele 
sau drepturile ori libertățile fundamentale 
ale persoanei vizate nu prevalează asupra 
acestor interese sau
(c) persoana vizată a făcut publice datele 
respective.

Or. en

Amendamentul 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Organismele care desfășoară activități 
de cercetare istorică, statistică sau 

(2) Organismele care folosesc date cu 
caracter personal în scopuri istorice, 
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științifică pot publica sau face publice în 
alt mod date cu caracter personal numai 
dacă:

statistice sau științifice pot publica sau 
face publice în alt mod date cu caracter 
personal numai dacă:

Or. en

Amendamentul 3075
Petru Constantin Luhan

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație 
internațională în scopuri istorice, 
statistice sau științifice dacă:
(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor date care nu permit 
sau nu mai permit identificarea 
persoanelor vizate;
(b) destinatarul nu are acces în mod 
rezonabil la date care permit atribuirea 
informațiilor unei persoane vizate 
identificate sau identificabile; precum și
(c) clauzele contractuale dintre operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator și destinatarul datelor interzic 
reidentificarea persoanei vizate și 
limitează prelucrarea în conformitate cu 
condițiile și garanțiile prevăzute la acest 
articol.

Or. en

Amendamentul 3076
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când persoana vizată trebuie 
să își dea consimțământul pentru 
prelucrarea datelor medicale exclusiv în 
scopuri legate de cercetarea în domeniul 
sănătății publice, persoana vizată poate 
dispune de opțiunea consimțământului 
larg în scopuri legate de cercetarea 
epidemiologică, clinică și translațională.
Atunci când datele cu caracter personal 
sunt colectate în scopuri statistice și de 
sănătate publică, aceste date ar trebui 
anonimizate imediat după sfârșitul 
colectării datelor, al operațiunilor de 
verificare și stabilire de corespondențe, cu 
excepția cazului în care datele de 
identificare rămân necesare în scopuri 
statistice și de sănătate publică, cum ar fi 
cercetarea epidemiologică, clinică și 
translațională.

Or. en

Amendamentul 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație 
internațională în scopuri istorice, 
statistice sau științifice dacă:
(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor date care nu permit 
sau nu mai permit identificarea 
persoanelor vizate;
(b) destinatarul nu are acces în mod 
rezonabil la date care permit atribuirea 
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informațiilor unei persoane vizate 
identificate sau identificabile; precum și
(c) clauzele contractuale dintre operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator și destinatarul datelor interzic 
reidentificarea persoanei vizate și 
limitează prelucrarea în conformitate cu 
condițiile și garanțiile prevăzute la acest 
articol.

Or. en

Justificare

Un destinatar de date codificate, transferate în scopuri de cercetare științifică, nu poate 
reidentifica persoanele vizate și, conform prezentului amendament, nu are acces la cheia de 
codificare și i se interzice, prin contract, să reidentifice persoanele vizate. Prezentul 
amendament ar oficializa un proces care garantează, în mod rezonabil, faptul că datele 
codificate nu pot și nu vor fi reidentificate de către destinatarii aflați în țările terțe, permițând 
transferul acestor date fără probleme suplimentare.

Amendamentul 3078
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre pot adopta măsuri 
specifice pentru a reglementa prelucrarea 
datelor cu caracter personal în scopuri 
istorice, statistice sau științifice cu 
respectarea dispozițiilor alineatelor (1) și 
(2) din prezentul articol, precum și cu 
respectarea Cartei drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când trebuie să își dea 
consimțământul în conformitate cu 
prezentul articol, persoana vizată ar 
trebui să dispună de opțiunea 
consimțământului larg.

Or. en

Justificare

„Consimțământ larg” este o soluție practică în contextul cercetării.

Amendamentul 3080
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Colectarea și reutilizarea datelor în 
scopuri de cercetare istorică, statistică și 
științifică în scopuri comerciale nu sunt 
compatibile cu prezentul regulament.

Or. fr

Amendamentul 3081
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile pe care 
le-a adoptat în temeiul alineatului (1b) cel 
târziu până la data menționată la articolul 
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91 alineatul (2), precum și, fără 
întârziere, cu privire la orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Or. en

Amendamentul 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) persoana vizată și-a dat 
consimțământul, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7;

(a) persoana vizată și-a dat 
consimțământul, sub rezerva condițiilor 
prevăzute la articolul 7; sau

Or. en

Amendamentul 3083
Cornelia Ernst

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) publicarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru a prezenta 
rezultatele cercetării sau pentru a facilita 
cercetarea, în măsura în care interesele 
sau drepturile ori libertățile fundamentale 
ale persoanei vizate nu prevalează asupra 
acestor interese sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Prelucrarea ulterioară a datelor în 
scopuri istorice, statistice sau științifice 
nu este considerată incompatibilă cu 
articolul 5 alineatul (1) litera (b), atât 
timp cât prelucrarea:
(i) este supusă condițiilor și garanțiilor 
din acest articol; și
(ii) respectă toate celelalte prevederi 
legislative relevante.

Or. en

Justificare

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Amendamentul 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în scopul generării de rapoarte 
de date agregate, care conțin doar date 
anonime, date sub pseudonim sau ambele 
categorii.

Or. en
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Justificare

Scopul acestor rapoarte nu este de a identifica sau de a reidentifica persoanele vizate. Pentru 
întocmirea unor astfel de rapoarte, seturile de date individuale sunt comasate într-o manieră 
anonimă, fără niciun impact asupra confidențialității. Datele statistice referitoare la 
utilizarea internetului sunt un exemplu de rapoarte de date agregate.

Amendamentul 3086
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3087
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 

eliminat
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informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

Or. en

Amendamentul 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

eliminat

Or. es

Amendamentul 3089
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 

eliminat
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informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

Or. en

Amendamentul 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3091
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 

eliminat
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informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

Or. en

Amendamentul 3092
Louis Michel

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate 
și care detaliază condițiile și garanțiile 
pentru drepturile persoanelor vizate în 
aceste circumstanțe.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor
aplicabile în cazul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
limitărilor necesare privind drepturile la 

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor, cu 
excepția cerințelor tehnice, aplicabile în 
cazul prelucrării datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și a tuturor 
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informare și la acces ale persoanei vizate și 
care detaliază condițiile și garanțiile pentru 
drepturile persoanelor vizate în aceste 
circumstanțe.

limitărilor necesare privind drepturile la 
informare și la acces ale persoanei vizate și 
care detaliază condițiile și garanțiile pentru 
drepturile persoanelor vizate în aceste 
circumstanțe.

Or. en

Amendamentul 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Un operator sau o persoană 
împuternicită de către operator poate 
transfera date cu caracter personal către 
o țară terță sau o organizație 
internațională în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică dacă:
(a) aceste scopuri nu pot fi îndeplinite în 
mod rezonabil prin prelucrarea unor date 
care nu permit sau nu mai permit 
identificarea persoanelor vizate;
(b) destinatarul nu are acces în mod 
rezonabil la date care permit atribuirea 
informațiilor unei persoane vizate 
identificate sau identificabile; precum și
(c) clauzele contractuale dintre operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator și destinatarul datelor interzic 
reidentificarea persoanei vizate și 
limitează prelucrarea în conformitate cu 
condițiile și garanțiile prevăzute la acest 
articol.

Or. en

Justificare

Transferul de date pseudonimizate în scopul cercetării este legitim.
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Amendamentul 3095
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Dispozițiile acestui articol nu aduc 
atingere exonerărilor și derogărilor pe 
care statele membre ar trebui să le acorde 
în conformitate cu articolul 80 pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal și 
normele care reglementează libertatea de 
exprimare, inclusiv cele legate de 
libertatea anchetelor academice.

Or. en

Justificare

Se subliniază că articolul 81 este complementar articolului 80 și nu reprezintă o limitare a 
acestuia.

Amendamentul 3096
Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Prelucrarea datelor referitoare la 

condamnările penale în scopul prevenirii 
criminalității financiare

În limitele prezentului regulament și în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (2) 
litera (j), prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la condamnările 
penale sau măsurile de securitate aferente 
este permisă dacă prevede măsurile 
adecvate pentru a proteja drepturile 
fundamentale și libertățile persoanelor 
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vizate și are loc:
(a) în scopul prevenirii, investigării sau 
identificării criminalității financiare,  sau
(b) din motive de interes public, precum 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere ale criminalității 
financiare, și, în orice caz, trebuie 
desfășurată în mod necesar fără a cere 
consimțământul persoanei vizate, pentru a 
nu prejudicia aceste scopuri. 

Or. en

Justificare

Nu necesită explicații.

Amendamentul 3097
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a
Derogări în ceea ce privește prelucrarea 
în scopuri de cercetare istorică, statistică 

și științifică
(1) Odată ce prelucrarea inițială pentru 
care au fost colectate a fost finalizată, 
datele cu caracter personal pot fi 
prelucrate de serviciile de arhivă care au 
ca sarcină principală sau obligația legală 
de a colecta, păstra, clasa, comunica, 
exploata și disemina arhivele în interesul 
public, în special pentru justificarea 
drepturilor persoanelor sau în scopuri 
istorice, statistice sau științifice.
Sarcinile de comunicare și diseminare 
sunt exercitate în conformitate cu 
normele prevăzute de statele membre în 
materie de acces, publicare și diseminare 
a documentelor administrative sau de 
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arhivă.
(2) Aceste forme de prelucrare de date cu 
caracter personal nu sunt supuse 
dispozițiilor de la articolul 5 litera (d), 
articolelor 9, 23, 32, 33, 38 și articolului 
53 alineatul (1) literele (f) și (g).  
(3) Statele membre încurajează 
elaborarea, în special de către Grupul 
european de arhive, a unor coduri de 
conduită destinate să faciliteze aplicarea 
în cazul arhivelor a normelor privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
pentru a se asigura în special:
(a) confidențialitatea datelor față de părți 
terțe;
(b) autenticitatea, integritatea și păstrarea 
corectă a datelor;
(c) accesibilitatea arhivelor în cadrul 
normelor privind accesul statelor membre 
la documentele administrative sau la 
arhive.

Or. fr

Justificare

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.
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Amendamentul 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 
la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre adoptă norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 
la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

Or. en

Amendamentul 3099
Alexandra Thein

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
statele membre pot adopta norme specifice 
pentru a stabili competențele de investigare 
ale autorităților de supraveghere, prevăzute 

(1) Statele membre pot adopta pe cale 
legislativă:
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la articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității. Aceste norme se 
aplică doar în ceea ce privește datele cu 
caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

(a) exonerări și derogări de la dispozițiile 
privind principiile generale de la capitolul 
II, privind drepturile persoanei vizate de 
la capitolul III, privind operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
de la capitolul IV, privind transferul 
datelor cu caracter personal către țări 
terțe și organizații internaționale de la 
capitolul V pentru prelucrarea de date cu 
caracter personal care fac obiectul unei 
obligații de a păstra secretul profesional 
sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator,

(b) în limitele prezentului regulament,
norme specifice pentru a stabili 
competențele de investigare ale 
autorităților de supraveghere, prevăzute la 
articolul 53 alineatul (2) în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
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păstrării confidențialității.
Aceste norme se aplică doar în ceea ce 
privește datele cu caracter personal pe care 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator le-a primit sau le-a obținut în 
contextul unei activități care intră sub 
incidența acestei obligații de păstrare a 
confidențialității.

Or. en

Justificare

Secretul profesional (de exemplu în cazul notarilor, consilierilor fiscali) trebuie să prevaleze 
asupra unui regim de protecție a datelor. Aceasta afectează nu numai posibilitatea deja 
prevăzută la articolul 84 pe care o au statele membre de a reglementa competențele de 
anchetă ale autorităților de supraveghere în raport cu secretul profesional prin derogări, ci și 
de a putea adapta normele materiale privind protecția datelor, dacă este cazul. 

Amendamentul 3100
Sophia in 't Veld

Propunere de regulament
Articolul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 85 eliminat
Normele existente în domeniul protecției 
datelor pentru biserici și asociații 
religioase
(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
aceste norme pot continua să se aplice, cu 
condiția ca acestea să fie ajustate, pentru 
a fi conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament.
(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
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conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu capitolul 
VI din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Propunere de regulament
Articolul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 85 eliminat
Normele existente în domeniul protecției 
datelor pentru biserici și asociații 
religioase
(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
aceste norme pot continua să se aplice, cu 
condiția ca acestea să fie ajustate, pentru 
a fi conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament.
(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu capitolul 
VI din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Orice tratament special privind bisericile și comunitățile religioase în acest context este 
neadecvat. Interesele bisericilor și altora privind datele sensibile sunt deja incluse la articolul 
9.
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Amendamentul 3102
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 85 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele existente în domeniul protecției 
datelor pentru biserici și asociații religioase

Normele în domeniul protecției datelor 
pentru biserici și asociații religioase

Or. nl

Amendamentul 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, aceste norme 
pot continua să se aplice, cu condiția ca 
acestea să fie ajustate, pentru a fi conforme 
cu dispozițiile prezentului regulament.

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, aceste norme 
pot continua să se aplice și, dacă este 
necesar, pot fi modificate, cu condiția ca 
acestea să fie ajustate, pentru a fi conforme 
cu dispozițiile prezentului regulament.

Or. es

Amendamentul 3104
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, un set 
cuprinzător de norme de protecție a 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, aceste norme 
pot continua să se aplice, cu condiția ca 
acestea să fie ajustate, pentru a fi 
conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament.

(1) În cazul în care, într-un stat membru, 
bisericile și asociațiile sau comunitățile 
religioase aplică, un set de norme adecvate 
de protecție a persoanelor fizice cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal, 
aceste norme pot fi aplicate, cu condiția ca 
acestea să garanteze un nivel 
corespunzător de protecție a datelor.

Or. nl

Justificare

Având în vedere  principiul subsidiarității, regulamentul nu trebuie să aducă atingere 
dispozițiilor adecvate din statele membre privind prelucrarea datelor de biserici și asociații 
religioase. Aceasta va asigura garantarea unui nivel satisfăcător de protecție a datelor, 
evitând în același timp impunerea unor sarcini disproporționate bisericilor și asociațiilor 
religioase, dar fiind faptul că acestea prelucrează în mare măsură date privind propriii lor 
membri.

Amendamentul 3105
Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu capitolul 
VI din prezentul regulament.

eliminat

Or. nl

Justificare

Bisericile și asociațiile religioase nu pot și nu ar trebui să înființeze autorități independente 
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de supraveghere. Capitolul VI indică faptul că statele membre au responsabilitatea înființării 
și funcționării uneia sau mai multor autorități de supraveghere.

Amendamentul 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu capitolul
VI din prezentul regulament.

(2) Bisericile și asociațiile religioase care 
aplică un set cuprinzător de norme în 
conformitate cu alineatul (1) asigură 
instituirea unei autorități de supraveghere 
independente, în conformitate cu
capitolul VI din prezentul regulament sau 
obțin certificarea necesară pentru 
prelucrările ce urmează a fi efectuate în 
conformitate cu articolul 39.

Or. es

Amendamentul 3107
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 85a
Dispoziție generală privind drepturile 

fundamentale
Dispozițiile prezentului regulament 
garantează aplicarea consecventă a Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și a principiilor juridice 
fundamentale consacrate în articolul 6 
din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 3108
Alexander Alvaro
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Propunere de regulament
Capitolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 ACTE DELEGATE ȘI ACTE DE 
PUNERE ÎN APLICARE

ACTE DELEGATE

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 3109
Nils Torvalds

Propunere de regulament
Articolul 86

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute de prezentul articol. 

eliminat

(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
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pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European 
sau de către Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe precizată în decizia respectivă. 
Aceasta intră în vigoare în ziua 
următoare publicării deciziei în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Aceasta 
nu aduce atingere validității actelor 
delegate aflate deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5), 
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 



PE506.173v03-00 96/115 AM\929832RO.doc

RO

alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 
83 alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului 
European sau a Consiliului, în termen de 
două luni de la notificarea acestui act 
Parlamentului European și Consiliului 
sau în cazul în care, înainte de expirarea 
acestei perioade, Parlamentul European 
și Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții. Perioada se prelungește cu 
două luni, la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 3110
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (9), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 30 alineatul (3), 
articolul 31 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (5), articolul 33 alineatul (6), 
articolul 34 alineatul (8), articolul 35 
alineatul (11), articolul 37 alineatul (2), 
articolul 39 alineatul (2), articolul 43 
alineatul (3), articolul 44 alineatul (7), 
articolul 79 alineatul (6), articolul 81 
alineatul (3), articolul 82 alineatul (3) și 
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articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

articolul 83 alineatul (3), îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 3111
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3),
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6) și articolul 83 alineatul (3), îi 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de timp nedeterminată, de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Amendamentul are legătură cu amendamentele de la articolul 81 alineatul (3) și articolul 82 
alineatul (3).
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Amendamentul 3112
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3) 
Articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3), îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

(2) Delegarea de competențe menționată la 
[articolele XXX] îi este conferită Comisiei 
pentru o perioadă de timp nedeterminată, 
de la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 3113
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 alineatul 
(3), articolul 9 alineatul (3), articolul 12 
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articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5),
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

alineatul (5), articolul 14 alineatul (9), 
articolul 15 alineatul (3), articolul 17 
alineatul (9), articolul 20 alineatul (6), 
articolul 22 alineatul (4), articolul 23 
alineatul (3), articolul 26 alineatul (5), 
articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

Or. de

Amendamentul 3114
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 
alineatul (7), articolul 15 alineatul (3), 
articolul 17 alineatul (9), articolul 20 
alineatul (6), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 23 alineatul (3), articolul 26 
alineatul (5), articolul 28 alineatul (5), 

(3) Delegarea competențelor menționată la 
[articolele XXX] poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
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articolul 30 alineatul (3), articolul 31 
alineatul (5), articolul 32 alineatul (5), 
articolul 33 alineatul (6), articolul 34 
alineatul (8), articolul 35 alineatul (11), 
articolul 37 alineatul (2), articolul 39 
alineatul (2), articolul 43 alineatul (3), 
articolul 44 alineatul (7), articolul 79 
alineatul (6), articolul 81 alineatul (3), 
articolul 82 alineatul (3) și articolul 83 
alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
precizată în decizia respectivă. Aceasta 
intră în vigoare în ziua următoare publicării 
deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

menționată în decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate aflate 
deja în vigoare.

Or. en

Amendamentul 3115
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5), 
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
[articolelor XXX] intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de
douăsprezece luni de la notificarea acestui 
act Parlamentului European și Consiliului 
sau în cazul în care, înainte de expirarea 
acestei perioade, Parlamentul European și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții.. Perioada respectivă se 
prelungește cu șase luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.
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articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 
83 alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni 
de la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en

Justificare

Amendamentul garantează că Consiliul și Parlamentul European au suficient timp pentru a 
aproba actul delegat. Dacă Parlamentul European și Consiliul doresc să aprobe actul 
delegat mai rapid, pot să facă acest lucru informând Comisia că nu vor avea obiecții față de 
actul delegat.

Amendamentul 3116
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5),
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (9), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 30 alineatul (3), 
articolului 31 alineatul (5), articolului 32 
alineatul (5), articolului 33 alineatul (6), 
articolului 34 alineatul (8), articolului 35 
alineatul (11), articolului 37 alineatul (2), 



PE506.173v03-00 102/115 AM\929832RO.doc

RO

articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 83 
alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni de 
la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

articolului 39 alineatul (2), articolului 43 
alineatul (3), articolului 44 alineatul (7), 
articolului 79 alineatul (6), articolului 81 
alineatul (3), articolului 82 alineatul (3) și 
articolului 83 alineatul (3), intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nici o obiecție din partea Parlamentului 
European sau a Consiliului, în termen de 
două luni de la notificarea acestui act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții. Perioada se prelungește cu 
două luni, la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 3117
Stanimir Ilchev

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5),
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 83 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (9), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 30 alineatul (3), 
articolului 31 alineatul (5), articolului 32 
alineatul (5), articolului 33 alineatul (6), 
articolului 34 alineatul (8), articolului 35 
alineatul (11), articolului 37 alineatul (2), 
articolului 39 alineatul (2), articolului 43 
alineatul (3), articolului 44 alineatul (7), 
articolului 79 alineatul (6), articolului 81 
alineatul (3), articolului 82 alineatul (3) și 
articolului 83 alineatul (3), intră în vigoare 
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alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni de 
la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nici o obiecție din partea Parlamentului 
European sau a Consiliului, în termen de 
două luni de la notificarea acestui act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea acestei 
perioade, Parlamentul European și 
Consiliul informează Comisia că nu vor 
avea obiecții. Perioada se prelungește cu 
două luni, la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. de

Amendamentul 3118
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5), 
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 
83 alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni 
de la notificarea acestui act Parlamentului 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
[articolelor XXX] intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de patru luni 
de la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții.. Perioada se prelungește cu două 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.
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European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 3119
Marie-Christine Vergiat

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5), 
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 83 
alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni de 
la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 6 alineatul (5), articolului 8 
alineatul (3), articolului 9 alineatul (3), 
articolului 12 alineatul (5), articolului 14 
alineatul (7), articolului 15 alineatul (3), 
articolului 17 alineatul (9), articolului 20 
alineatul (6), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 23 alineatul (3), articolului 26 
alineatul (5), articolului 28 alineatul (5), 
articolului 30 alineatul (3), articolului 31 
alineatul (5), articolului 32 alineatul (5), 
articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3), 
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6) și articolului 83 alineatul (3), 
intră în vigoare numai în cazul în care nu a 
fost exprimată nici o obiecție din partea 
Parlamentului European sau a Consiliului, 
în termen de două luni de la notificarea 
acestui act Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea acestei perioade, Parlamentul 
European și Consiliul informează Comisia 
că nu vor avea obiecții. Perioada se 
prelungește cu două luni, la inițiativa 
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luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Parlamentului European sau a Consiliului.

Or. fr

Justificare

Amendamentul are legătură cu amendamentele de la articolul 81 alineatul (3) și articolul 82 
alineatul (3).

Amendamentul 3120
Rui Tavares

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia adoptă acte delegate în 
conformitate cu articolul 11 alineatul (2a) 
cel târziu la un an de la intrarea în 
vigoare a regulamentului. Comisia poate 
prelungi termenul respectiv cu 6 luni.

Or. en

Amendamentul 3121
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Articolul 87 eliminat
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet. 
Acesta este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011.
(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
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Regulamentul (UE) nr. 182/2011 
coroborat cu articolul 5 din același 
regulament.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 3122
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 
coroborat cu articolul 5 din același 
regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 3123
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Abrogarea Directivei 95/46/CE nu 
aduce atingere prelucrării de date 
realizate în conformitate cu cerințele 
Directivei 95/46/CE în momentul intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Or. de
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Justificare

Pentru a permite continuarea procedurilor de prelucrare a datelor existente.

Amendamentul 3124
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu impune 
obligații suplimentare pentru persoanele 
fizice sau juridice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice destinate publicului 
în rețelele de comunicații publice din 
Uniune cu privire la aspectele pentru care 
acestea fac obiectul unor obligații 
specifice cu același obiectiv precum cel 
prevăzut în Directiva 2002/58/CE.

(1) Prezentul regulament nu aduce 
atingere dispozițiilor legale ale statelor 
membre adoptate de acestea pentru
aplicarea Directivei 2002/85/CE în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în legătură cu furnizarea de 
servicii de comunicații electronice 
destinate publicului în rețelele de 
comunicații publice din Uniune. 

Or. de

Amendamentul 3125
Bernd Lange

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament nu impune 
obligații suplimentare pentru persoanele 
fizice sau juridice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice destinate 
publicului în rețelele de comunicații 
publice din Uniune cu privire la aspectele 
pentru care acestea fac obiectul unor 
obligații specifice cu același obiectiv 

(1) Prezentul regulament nu se aplică în 
situațiile prevăzute de Directiva 
2002/58/CE pentru protecția datelor.
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precum cel prevăzut în 
Directiva 2002/58/CE.

Or. en

Amendamentul 3126
Alexander Alvaro

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

(2)Articolul 1 alineatul (2), articolele 4 și 
15  din Directiva 2002/58/CE se elimină.

Or. en

Justificare

Atunci când este necesar, regulamentul acoperă baza juridică necesară. În cazurile în care 
legislația ar fi duplicată, este rezonabil să se evite acest lucru prin eliminarea alineatelor în 
cauză.

Amendamentul 3127
Axel Voss

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

(2) Articolul 1 alineatul (2), articolul 2 
literele (b) și (c), articolul 4 alineatele (3), 
(4) și (5), precum și articolele 6 și 9 din 
Directiva 2002/58/CE se elimină.

Or. en

Justificare

În recentul aviz privind serviciile de geolocație din dispozitivele inteligente mobile, Grupul de 
lucru înființat în temeiul articolului 29 recunoaște că Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
cadrul juridic relevant și principal de reglementare a datelor de localizare. Dat fiind faptul 
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că Regulamentului general privind protecția datelor include „datele de localizare”definite la 
articolul 4 alineatul (1), eliminarea articolului 2 litera (c) și a articolului 9 din Directiva 
2002/58/CE asigură certitudinea juridică.

Amendamentul 3128
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

(2) Comisia prezintă până cel târziu la 
data menționată la articolul 91 alineatul 
(2) și, fără întârziere, o propunere de 
revizuire a cadrului juridic aplicabil 
prelucrării datelor cu caracter personal și 
protejării sferei private în comunicările 
electronice în scopul de a alinia legislația 
la prezentul regulament și de a asigura 
norme juridice coerente și uniforme 
referitoare la dreptul fundamental la 
protecția datelor cu caracter personal în 
Uniunea Europeană.

Or. de

Justificare

Regim tranzitoriu.

Amendamentul 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 1 alineatul (2) din Directiva 
2002/58/CE se elimină.

(2) Articolul 1 alineatul (2), articolul 2 
literele (b) și (c), articolul 4 alineatele (3), 
(4) și (5), precum și articolele 6 și 9 din 
Directiva 2002/58/CE se elimină.
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Or. en

Amendamentul 3130
Dimitrios Droutsas

Propunere de regulament
Articolul 89 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89a
Prelucrarea datelor de către instituțiile, 

organele, oficiile și agențiile UE
Comisia prezintă până cel târziu la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) și 
fără întârziere o propunere de revizuire a 
cadrului juridic aplicabil prelucrării 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii, pentru a le alinia la prezentul 
regulament cu scopul de a asigura norme 
juridice coerente și uniforme referitoare 
la dreptul fundamental la protecția 
datelor cu caracter personal în Uniunea 
Europeană.

Or. en

Amendamentul 3131
Monika Hohlmeier

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se aplică începând cu [doi ani de la data 
menționată la alineatul (1)].

Se aplică începând cu [doi ani de la data 
menționată la alineatul (1)]. Fără a aduce 
atingere cerințelor care decurg din 
capitolele I-IV, prelucrarea datelor 
realizată până la această dată în 
conformitate cu cerințele Directivei 
95/46/CE poate continua pentru o 
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perioadă de maximum [cinci ani de la 
data menționată la alineatul (1)]. 

Or. de

Justificare

Textul adăugat de acest amendament acordă încă trei ani de protecție a procedurilor de 
prelucrare a datelor la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în conformitate cu 
cerințele legislației europene anterior în vigoare, în scopul protejării așteptărilor legitime, 
astfel cum o cere statul de drept.

Amendamentul 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Se aplică începând cu [doi ani de la data 
menționată la alineatul (1)].

Se aplică începând cu [doi ani de la data 
menționată la alineatul (1)] fără a aduce 
atingere utilizării de date cu caracter 
personal prelucrate legal înainte de acea 
dată.

Or. en

Amendamentul 3133
Louis Michel, Philippe De Backer

Propunere de regulament
Anexa 1 (nouă)

Textul propus de Comisie

-

Amendamentul
A se vedea mai jos anexa 1
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Datele cu caracter personal 
nu se prelucrează în alte 
scopuri decât în scopurile 

pentru care au fost colectate

Anexa X - Prezentarea detaliilor menționate la articolul 13a (nou)

1. Având în vedere proporțiile menționate la punctul 6, detaliile se furnizează după cum 
urmează:

PICTOGRAMĂ INFORMAȚII ESENȚIALE ÎNDEPLINIT

Datele cu caracter personal  
nu sunt colectate dincolo 

de pragul minim necesar pentru 
fiecare scop specific al 

prelucrării

Datele cu caracter personal  
nu sunt păstrate dincolo de 

pragul minim necesar 
pentru fiecare scop specific 

al prelucrării

Datele cu caracter personal nu 
sunt diseminate unor părți terțe 

fără caracter public în alte 
scopuri decât în scopurile 

pentru care au fost colectate

Datele cu caracter personal nu 
se vând

Datele cu caracter personal nu 
se păstrează în formă 

necriptată
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2) Următoarele cuvinte din liniile din a doua coloană a tabelului de la punctul 1 cu titlul 
„INFORMAȚII ESENȚIALE” se marchează cu caractere aldine:

a) cuvântul „colectate” din prima linie din a doua coloană;
b) cuvântul „păstrate” din a doua linie din a doua coloană;
c) cuvântul „prelucrează” din a treia linie din a doua coloană;
d) cuvântul „diseminate” din a patra linie din a doua coloană;
e) cuvântul „vând” din a cincea linie din a doua coloană;
f) cuvântul „necriptată” din a șasea linie din a doua coloană.

3) Având în vedere proporțiile menționate la punctul 6, liniile din a treia coloană din tabelul 
de la punctul 1 cu titlul „ÎNDEPLINIT” se completează, în conformitate cu condițiile stabilite 
la punctul 4, cu una din următoarele două forme grafice:

a)

b)

4) 

a) Dacă nu se colectează date cu caracter personal  dincolo de pragul minim necesar pentru 
fiecare scop specific al prelucrării, prima linie din coloana a treia din tabelul de la punctul 1 
conține forma grafică menționată la punctul 3a.

b) Dacă se colectează date cu caracter personal  dincolo de pragul minim necesar pentru 
fiecare scop specific al prelucrării, prima linie din coloana a treia din tabelul de la punctul 1 
conține forma grafică menționată la punctul 3a.

c) Dacă nu se păstrează date cu caracter personal  dincolo de pragul minim necesar pentru 
fiecare scop specific al prelucrării, a doua linie din coloana a treia din tabelul de la punctul 1 
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conține forma grafică menționată la punctul 3a.

d) Dacă se păstrează date cu caracter personal  dincolo de pragul minim necesar pentru fiecare 
scop specific al prelucrării, a doua linie din coloana a treia din tabelul de la punctul 1 conține 
forma grafică menționată la punctul 3b.

e) Dacă datele cu caracter personal nu se prelucrează în alte scopuri decât în scopurile pentru 
care au fost colectate, a treia linie din coloana a treia din tabelul de la punctul 1 conține forma 
grafică menționată la punctul 3a.

f) Dacă datele cu caracter personal se prelucrează în alte scopuri decât în scopurile pentru care 
au fost colectate, a treia linie din coloana a treia din tabelul de la punctul 1 conține forma 
grafică menționată la punctul 3b.

g) Dacă datele cu caracter personal nu sunt diseminate unor părți terțe fără caracter public în 
alte scopuri decât în scopurile pentru care au fost colectate, a patra linie din coloana a treia din 
tabelul de la punctul 1 conține forma grafică menționată la punctul 3a.

h) Dacă datele cu caracter personal sunt diseminate unor părți terțe fără caracter public în alte 
scopuri decât în scopurile pentru care au fost colectate, a patra linie din coloana a treia din 
tabelul de la punctul 1 conține forma grafică menționată la punctul 3b.

i) Dacă datele cu caracter personal nu sunt vândute, a cincea linie din coloana a treia din 
tabelul de la punctul 1 conține forma grafică menționată la punctul 3a.

j) Dacă datele cu caracter personal sunt vândute, a cincea linie din coloana a treia din tabelul 
de la punctul 1 conține forma grafică menționată la punctul 3b.

k) Dacă datele cu caracter personal nu sunt păstrate într-o formă necriptată, a șasea linie din 
coloana a treia din tabelul de la punctul 1 conține forma grafică menționată la punctul 3a.

l) Dacă datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă necriptată, a șasea linie din 
coloana a treia din tabelul de la punctul 1 conține forma grafică menționată la punctul 3b.

5) Culorile de referință ale formelor grafice de la punctul 1 în Pantone sunt negru Pantone nr. 
7547 și roșu Pantone nr. 485. Culoarea de referință a formei grafice la punctul 3a în Pantone 
este verde Pantone nr. 370. Culoarea de referință a formei grafice la punctul 3b în Pantone 
este roșu Pantone nr. 485.
6) Se respectă proporțiile indicate în următorul desen gradat, chiar dacă tabelul este redus sau 
mărit:
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