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Amendamentul 430
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot stabili prin lege 
categoriile de prelucrare a datelor care se 
pot încadra, integral sau parțial, la 
excepțiile de la alineatul (1).

eliminat

Or. en

Justificare

Dreptul de acces al persoanei vizate nu trebuie să fie restricționat pentru toate categoriile de 
prelucrare. Limitările acestui drept pot fi legitime numai în cazuri individuale.

Amendamentul 431
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot stabili prin lege 
categoriile de prelucrare a datelor care se 
pot încadra, integral sau parțial, la 
excepțiile de la alineatul (1).

(2) Statele membre pot stabili prin lege 
categoriile de prelucrare a datelor care se 
pot încadra, integral sau parțial, la 
excepțiile de la alineatul (1). Cu toate 
acestea, respectivele excepții nu se aplică 
în mod general, ci numai în anumite 
împrejurări și însoțite de o explicație 
motivată. Operatorul este responsabil 
pentru aceste evaluări individuale, 
motivate.

Or. en
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Amendamentul 432
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre aplică excepțiile de la 
alineatele (1) și (2) în mod restrictiv, 
permițând ca dreptul de acces să se aplice 
la nivel maxim pentru fiecare măsură 
restrictivă. Excepțiile prevăzute la 
alineatul (1) nu se aplică în mod general, 
ci sunt invocate în mod specific și însoțite 
de o explicație motivată.

Or. en

Amendamentul 433
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre prevăd dispoziții 
conform cărora operatorul evaluează, în 
fiecare caz specific, prin intermediul unei 
examinări individuale, concrete și 
justificate, aplicabilitatea unei 
restricționări parțiale sau totale pe baza 
alineatului (1) sau (2).

Or. en

Amendamentul 434
Jan Mulder
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Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la alineatele (1) și 
(2), statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează în 
scris persoana vizată cu privire la refuzarea 
sau limitarea accesului, cu privire la 
motivele refuzului și cu privire la 
posibilitățile de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere și de a 
introduce o cale de atac în justiție. 
Informațiile cu privire la motivele de fapt 
și de drept care stau la baza deciziei pot fi 
omise în cazul în care furnizarea acestor 
informații ar contraveni unuia dintre 
obiectivele de la alineatul (1).

(3) În cazurile prevăzute la alineatele (1) și 
(2), statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează în 
scris persoana vizată fără întârziere 
nejustificată cu privire la refuzarea sau 
limitarea accesului, cu privire la motivele 
refuzului și cu privire la posibilitățile de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție. Informațiile cu privire la 
motivele de fapt și de drept care stau la 
baza deciziei pot fi omise în cazul în care 
furnizarea acestor informații ar contraveni 
unuia dintre obiectivele de la alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 435
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazurile prevăzute la alineatele (1) și 
(2), statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează în 
scris persoana vizată cu privire la refuzarea 
sau limitarea accesului, cu privire la 
motivele refuzului și cu privire la 
posibilitățile de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere și de a 
introduce o cale de atac în justiție. 
Informațiile cu privire la motivele de fapt 
și de drept care stau la baza deciziei pot fi 
omise în cazul în care furnizarea acestor 
informații ar contraveni unuia dintre 
obiectivele de la alineatul (1).

(3) În cazurile prevăzute la alineatul (1), 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează în scris 
persoana vizată cu privire la refuzarea sau 
limitarea accesului, cu privire la motivele 
refuzului și cu privire la posibilitățile de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție. Informațiile cu privire la 
motivele de fapt și de drept care stau la 
baza deciziei pot fi omise în cazul în care 
furnizarea acestor informații ar contraveni 
unuia dintre obiectivele de la alineatul (1).
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Or. en

Amendamentul 436
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se asigură că operatorul 
justifică motivele pentru omiterea
comunicării motivelor de fapt și de drept 
care stau la baza deciziei.

(4) Statele membre se asigură că operatorul 
justifică, de la caz la caz, motivele pentru 
restricționarea comunicării motivelor de 
fapt și de drept care stau la baza deciziei. 
Aceste informații sunt puse la dispoziția 
autorităților naționale de supraveghere în 
caz de reclamații.

Or. pt

Amendamentul 437
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a solicita, în special în cazurile 
menționate la articolul 13, verificarea 
legalității prelucrării datelor de către 
autoritatea de supraveghere.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a solicita, în limitele articolelor 12 și 
13, verificarea legalității prelucrării datelor 
de către autoritatea de supraveghere.

Or. de

Amendamentul 438
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a solicita, în special în cazurile 
menționate la articolul 13, verificarea 
legalității prelucrării datelor de către 
autoritatea de supraveghere.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a solicita, în orice moment, în special în 
cazurile menționate la articolul 13, 
verificarea legalității prelucrării datelor de 
către autoritatea de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 439
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru prevede dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată cu privire la dreptul de a 
solicita intervenția autorității de 
supraveghere în temeiul alineatului (1).

(2) Statul membru prevede dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată, la cererea acesteia, cu 
privire la dreptul de a solicita intervenția 
autorității de supraveghere în temeiul 
alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 440
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statul membru prevede dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată cu privire la dreptul de a 
solicita intervenția autorității de 
supraveghere în temeiul alineatului (1).

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată cu privire la dreptul de a 
solicita intervenția autorității de 
supraveghere în temeiul alineatului (1).
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Or. en

Amendamentul 441
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când este exercitat dreptul 
menționat la alineatul (1), autoritatea de 
supraveghere informează persoana vizată, 
cel puțin că au fost realizate toate 
verificările necesare de către autoritatea de 
supraveghere, precum și cu privire la 
rezultatul legalității prelucrării respective.

(3) Atunci când este exercitat dreptul 
menționat la alineatul (1), autoritatea de 
supraveghere informează persoana vizată, 
cel puțin că au fost realizate toate 
verificările necesare de către autoritatea de 
supraveghere, precum și cu privire la 
rezultatul legalității prelucrării respective. 
Autoritatea de supraveghere informează, 
de asemenea, persoana vizată în legătură 
cu condițiile de exercitare a dreptului 
acesteia de a introduce o cale de atac.

Or. en

Amendamentul 442
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o 
privesc. Persoana vizată are dreptul de a 
obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, în special 
prin furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte care o privesc. Persoana 
vizată are dreptul de a obține completarea 
datelor cu caracter personal care sunt 
incomplete, în special prin furnizarea unei 
declarații corective suplimentare.

Or. de
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Amendamentul 443
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte care o 
privesc. Persoana vizată are dreptul de a 
obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, în special 
prin furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator rectificarea sau 
completarea datelor cu caracter personal 
inexacte sau incomplete care o privesc. 
Persoana vizată are dreptul de a obține 
rectificarea sau completarea datelor cu 
caracter personal care sunt inexacte sau
incomplete, în special prin furnizarea unei 
declarații corective sau de completare
suplimentare.

Or. en

Amendamentul 444
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o 
privesc. Persoana vizată are dreptul de a 
obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, în special 
prin furnizarea unei declarații corective 
suplimentare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține de la operator rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o 
privesc. Persoana vizată are dreptul de a 
obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, în special 
prin furnizarea unei declarații corective 
suplimentare. Operatorul nu poate refuza 
cererea de rectificare dacă datele cu 
caracter personal conținute în aceasta 
sunt corecte din punct de vedere faptic.
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Amendamentul 445
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre se asigură că, în 
cazul în care un operator refuză 
rectificarea sau completarea datelor 
personale, acestuia îi revine sarcina 
probării necesității și proporționalității 
refuzului.

Or. en

Amendamentul 446
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează în 
scris persoana vizată cu privire la orice 
refuz de rectificare, cu privire la motivele 
refuzului și cu privire la posibilitățile de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dreptul la rectificare ar trebui să fie întotdeauna disponibil. De asemenea, este greu de 
înțeles ce interes ar avea autoritățile de aplicare a legii în stocarea unor date incorecte.

Amendamentul 447
Nuno Melo

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează în 
scris persoana vizată cu privire la orice 
refuz de rectificare, cu privire la motivele 
refuzului și cu privire la posibilitățile de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pt

Amendamentul 448
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează în 
scris persoana vizată cu privire la orice 
refuz de rectificare, cu privire la motivele 
refuzului și cu privire la posibilitățile de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

(2) Statele membre stabilesc dacă 
persoana vizată își poate exercita acest 
drept în mod direct împotriva operatorului 
sau prin intermediul autorității naționale 
de supraveghere competente.

(3) În cazul în care persoana vizată își 
exercită drepturile în mod direct împotriva 
operatorului, iar acesta din urmă refuză 
rectificarea sau completarea, operatorul 
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trebuie să informeze în scris persoana 
vizată cu privire la refuzul de rectificare, 
cu privire la motivele refuzului și cu privire 
la posibilitățile de a depune o plângere la 
autoritatea de supraveghere și de a 
introduce o cale de atac în justiție.

Or. de

Justificare

Aceste aranjamente ar trebui lăsate la latitudinea statelor membre.

Amendamentul 449
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre prevăd ca operatorul 
să informeze destinatarii cărora le-au fost 
trimise aceste date cu privire la orice 
rectificare realizată în temeiul 
alineatului (1).

Or. pt

Amendamentul 450
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul comunică orice 
rectificare efectuată fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele, cu 
excepția cazului în care o astfel de acțiune 
se dovedește a fi imposibilă.
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Amendamentul 451
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține din partea operatorului 
ștergerea datelor cu caracter personal 
referitoare la aceasta, în cazul în care 
prelucrarea nu este în conformitate cu 
dispozițiile adoptate în temeiul articolului 
4 literele (a) – (e) și al articolelor 7 și 8 
din prezenta directivă.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține din partea operatorului 
ștergerea datelor cu caracter personal 
referitoare la aceasta, în cazul în care 
prelucrarea nu este în conformitate cu 
dispozițiile adoptate în temeiul 
articolelor 4, 6, 7 și 8 din prezenta 
directivă.

Or. de

Justificare

Modificarea extinde domeniul de aplicare și consolidează drepturile individuale.

Amendamentul 452
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține din partea operatorului 
ștergerea datelor cu caracter personal 
referitoare la aceasta, în cazul în care 
prelucrarea nu este în conformitate cu 
dispozițiile adoptate în temeiul articolului 4 
literele (a)-(e) și al articolelor 7 și 8 din 
prezenta directivă.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține din partea operatorului 
ștergerea datelor cu caracter personal 
referitoare la aceasta și încetarea difuzării 
acestor date, în cazul în care prelucrarea 
nu este în conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul articolului 4 literele 
(a)-(e) și al articolelor 7 și 8 din prezenta 
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directivă.

Or. en

Amendamentul 453
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține din partea operatorului 
ștergerea datelor cu caracter personal 
referitoare la aceasta, în cazul în care 
prelucrarea nu este în conformitate cu 
dispozițiile adoptate în temeiul articolului 4 
literele (a) – (e) și al articolelor 7 și 8 din 
prezenta directivă.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoana vizată are dreptul 
de a obține din partea operatorului 
ștergerea și încetarea difuzării datelor cu 
caracter personal referitoare la aceasta, în 
cazul în care prelucrarea nu este în 
conformitate cu dispozițiile adoptate în 
temeiul articolului 4 literele (a)-(e) și al 
articolelor 7 și 8 din prezenta directivă. 
Operatorul ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, cu 
scopul de a informa părțile terțe.

Or. en

Amendamentul 454
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul efectuează ștergerea fără 
întârziere.

(2) Statele membre stabilesc dacă 
persoana vizată își poate exercita acest 
drept în mod direct împotriva operatorului 
sau prin intermediul autorității naționale 
de supraveghere competente.

În cazul în care persoana vizată își 
exercită drepturile în mod direct împotriva 
operatorului, iar acesta din urmă refuză 



AM\929834RO.doc 15/140 PE506.128v02-00

RO

rectificarea sau completarea, operatorul 
trebuie să informeze în scris persoana 
vizată cu privire la refuzul de rectificare, 
cu privire la motivele refuzului și cu 
privire la posibilitățile de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere și 
de a introduce o cale de atac în justiție.

Or. de

Amendamentul 455
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În loc de ștergere, operatorul 
marchează datele cu caracter personal în 
cazul în care:

(3) Dacă, în conformitate cu dispozițiile 
prezentei directive, datele cu caracter 
personal trebuie șterse, blocarea datelor 
este suficientă în cazul în care:

Or. de

Amendamentul 456
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În loc de ștergere, operatorul marchează 
datele cu caracter personal în cazul în care:

(3) În loc de ștergere, operatorul marchează 
și limitează prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cazul în care:

Or. en

Justificare

Datele trebuie să fie marcate, întrucât pot fi utilizate în continuare în scopuri limitate. În 
acele cazuri, trebuie să fie clar că datele cu caracter personal sunt contestate.
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Amendamentul 457
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În loc de ștergere, operatorul marchează 
datele cu caracter personal în cazul în care:

(3) În loc de ștergere, operatorul marchează 
și limitează, în măsura posibilului, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care:

Or. en

Amendamentul 458
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În loc de ștergere, operatorul 
marchează datele cu caracter personal în 
cazul în care:

(3) În loc de ștergere, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care:

Or. en

Amendamentul 459
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În loc de ștergere, operatorul 
marchează datele cu caracter personal în 

(3) În loc de ștergere, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
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cazul în care: în așa fel încât datele să nu mai poată 
face obiectul accesului obișnuit și al 
operațiunilor de prelucrare ale 
operatorului și să nu mai poată fi 
modificate în cazul în care:

Or. en

Justificare

Necesar pentru adaptarea la proiectul de raport referitor la regulamentul privind protecția 
datelor.

Amendamentul 460
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) cu excepția cazului în care sunt 
stocate, datele cu caracter personal 
menționate la prezentul alineat pot fi 
prelucrate numai dacă acest lucru este 
necesar în scop probatoriu sau pentru 
protecția intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane;

Or. en

Amendamentul 461
Salvatore Iacolino

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele cu caracter personal trebuie să fie
păstrate ca dovadă;

(b) datele cu caracter personal trebuie să fie 
păstrate ca dovadă sau pentru prevenirea 
sau detectarea infracțiunilor;
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Or. it

Justificare

Necesitatea de a proteja interesele persoanei vizate trebuie evaluată în raport cu interesul 
public de a menține securitatea și de a proteja economia legală.

Amendamentul 462
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul în care prelucrarea datelor 
cu caracter personal este limitată în 
conformitate cu prezentul alineat, 
operatorul informează persoana vizată 
înainte de ridicarea limitării;

Or. en

Amendamentul 463
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana vizată se opune ștergerii și 
solicită în schimb restricționarea utilizării 
acestora.

(c) ștergerea ar leza interesele legitime ale 
persoanei vizate sau persoana vizată se 
opune ștergerii și solicită în schimb 
restricționarea utilizării acestora.

Or. de

Amendamentul 464
Axel Voss



AM\929834RO.doc 19/140 PE506.128v02-00

RO

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) obligațiile legale de documentare sau 
păstrare și ștergerea sunt contradictorii; 
în acest caz, datele trebuie tratate 
corespunzător obligațiilor legale de 
documentare sau păstrare;

Or. de

Amendamentul 465
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) acestea sunt stocate numai în scopul 
securizării datelor sau al supravegherii 
protecției datelor;

Or. de

Amendamentul 466
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 – litera cc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cc) din punct de vedere tehnic, soluția 
este posibilă doar cu costuri 
disproporționat de ridicate, de exemplu 
din cauza formei speciale de stocare.

Or. de
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Amendamentul 467
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Datele blocate pot fi utilizate numai 
în scopul pentru care s-a omis ștergerea. 
Ele pot fi utilizate, de asemenea, dacă 
sunt esențiale pentru sarcina probei.

Or. de

Justificare

Modificarea clarifică consecințele legale pe care le-ar avea blocarea.

Amendamentul 468
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu excepția cazului în care sunt 
stocate, datele cu caracter personal 
menționate la alineatul (3) pot fi 
prelucrate numai dacă acest lucru este 
necesar în scop probatoriu sau pentru 
protecția intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane.

Or. en

Amendamentul 469
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Datele cu caracter personal 
menționate la alineatul (3) pot fi 
prelucrate numai dacă acest lucru este 
necesar în scop probatoriu. Prelucrarea 
în scop probatoriu a datelor cu caracter 
personal contestate este permisă numai 
dacă marcarea este menținută cât timp 
este contestată exactitatea datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Amendamentul 470
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care prelucrarea datelor 
cu caracter personal este marcată și 
limitată în conformitate cu alineatul (3), 
operatorul informează persoana vizată 
înainte de ridicarea marcării și a 
restricției privind prelucrarea acestor date 
cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 471
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care prelucrarea datelor 
cu caracter personal este limitată în 
conformitate cu alineatul (3), operatorul 
informează persoana vizată înainte de 
ridicarea limitării.

Or. en

Amendamentul 472
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată, în scris, cu privire la 
orice refuz de ștergere sau de marcare a 
prelucrării, cu privire la motivele 
refuzului și cu privire la posibilitățile de a 
depune o plângere la autoritatea de 
supraveghere și de a introduce o cale de 
atac în justiție.

eliminat

Or. de

Amendamentul 473
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată, în scris, cu privire la orice 
refuz de ștergere sau de marcare a 

(4) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul informează 
persoana vizată, în scris, cu privire la orice 
refuz de ștergere sau de restricționare a 
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prelucrării, cu privire la motivele refuzului 
și cu privire la posibilitățile de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere și 
de a introduce o cale de atac în justiție.

prelucrării, cu privire la motivele refuzului 
și cu privire la posibilitățile de a depune o 
plângere la autoritatea de supraveghere și 
de a introduce o cale de atac în justiție.

Or. en

Amendamentul 474
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre prevăd ca operatorul 
să informeze destinatarii cărora le-au fost 
trimise aceste date cu privire la orice 
ștergere realizată în temeiul 
alineatului (1).

Or. pt

Amendamentul 475
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre prevăd ca operatorul 
să pună în aplicare mecanisme pentru a 
asigura respectarea termenelor stabilite 
pentru ștergerea datelor cu caracter 
personal și/sau pentru o revizuire 
periodică a necesității de stocare a 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 476
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Operatorul comunică orice ștergere 
sau marcare fiecărui destinatar căruia i-
au fost dezvăluite datele.

Or. en

Amendamentul 477
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Operatorul comunică orice restricție 
asupra prelucrării sau orice ștergere 
efectuată fiecărui destinatar căruia i-au 
fost dezvăluite datele, cu excepția cazului 
în care o astfel de acțiune se dovedește a fi 
imposibilă.

Or. en

Amendamentul 478
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 16a
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Drepturi referitoare la destinatari

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost transferate datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 15 și 16, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un 
efort disproporționat. Operatorul 
informează persoana vizată despre 
respectivele părți terțe.

Or. en

Justificare

Adaptare la dispozițiile prevăzute în regulamentul privind protecția datelor.

Amendamentul 479
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 17 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora drepturile la informare, 
acces, rectificare, ștergere și la
restricționarea prelucrării menționate la 
articolele 11 - 16 sunt exercitate în 
conformitate cu normele naționale privind 
procedurile judiciare în cazul în care datele 
cu caracter personal sunt conținute într-o 
hotărâre sau înregistrare judecătorească 
prelucrată în cursul unor investigații și al 
unor proceduri penale.

Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora informarea, accesul, 
rectificarea, ștergerea și blocarea
menționate la articolele 11 - 16 sunt 
exercitate în conformitate cu normele 
naționale privind procedurile judiciare în 
cazul în care datele cu caracter personal 
sunt conținute într-o hotărâre sau 
înregistrare judecătorească care are 
legătură cu adoptarea unei hotărâri 
judecătorești.

Or. de

Justificare

Articolul ar trebui extins la toate instanțele și nu ar trebui să includă doar procesele penale.
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Amendamentul 480
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul adoptă norme 
interne și pune în aplicare măsuri adecvate 
pentru a se asigura că prelucrarea datelor 
cu caracter personal este realizată în 
conformitate cu dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul adoptă norme 
interne și pune în aplicare măsuri adecvate 
pentru a se asigura și pentru a putea 
demonstra, în cazul fiecărei operațiuni de 
prelucrare, că prelucrarea datelor cu 
caracter personal este realizată în 
conformitate cu dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 481
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) după caz, conceperea și punerea în 
aplicare a unor garanții specifice cu 
privire la procesarea datelor cu caracter 
personal referitoare la copii.

Or. fr

Amendamentul 482
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 18 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme pentru a asigura verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2) ale prezentului articol. 
Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de 
auditori interni sau externi independenți.

eliminat

Or. de

Justificare

Articolul 18 alineatul (3) a fost eliminat fără a fi înlocuit, întrucât, în caz contrar, există 
riscul producerii unei dezorganizări în activitatea de verificare. Responsabilul cu protecția 
datelor și autoritățile de supraveghere ar trebui să fie suficiente pentru garantarea protecției 
datelor; auditorii interni sau externi nu sunt necesari, creând mai degrabă confuzie.

Amendamentul 483
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, având în vedere stadiul 
actual al tehnicii și costurile de 
implementare, operatorul pune în aplicare 
măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive și să asigure protecția drepturilor 
persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, având în vedere stadiul 
actual al tehnicii și costurile de 
implementare, atât în momentul stabilirii 
mijloacelor de prelucrare, cât și pe 
parcursul prelucrării propriu-zise,
operatorul pune în aplicare măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive și să 
asigure protecția drepturilor persoanei 
vizate.

Or. en
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Amendamentul 484
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, având în vedere stadiul 
actual al tehnicii și costurile de 
implementare, operatorul pune în aplicare 
măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive și să asigure protecția drepturilor 
persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, având în vedere stadiul 
actual al tehnicii, atât în momentul 
stabilirii mijloacelor de prelucrare, cât și 
pe parcursul prelucrării propriu-zise,
operatorul pune în aplicare măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive și să 
asigure protecția drepturilor persoanei 
vizate. Aceasta include:
(a) măsuri tehnice privind conceperea 
tehnică și arhitectura produsului sau a 
serviciului; și
(b) măsuri organizatorice care se referă la 
politicile operaționale ale operatorului.

Or. en

Amendamentul 485
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, având în vedere stadiul 
actual al tehnicii și costurile de 
implementare, operatorul pune în aplicare 
măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, având în vedere stadiul 
actual al tehnicii și costurile de 
implementare, atât în momentul stabilirii 
scopurilor și mijloacelor de prelucrare, 
cât și pe parcursul prelucrării propriu-
zise, operatorul pune în aplicare măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
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directive și să asigure protecția drepturilor 
persoanei vizate.

corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele dispozițiilor 
adoptate în temeiul prezentei directive și să 
asigure protecția drepturilor persoanei 
vizate. În cazul în care operatorul a 
realizat o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor în temeiul 
articolului 25a, se ține cont de rezultatele 
acesteia în elaborarea măsurilor și 
procedurilor.

Or. en

Amendamentul 486
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării.

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării.

Or. en

Amendamentul 487
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării.

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării și, în mod special, că 
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aceste date colectate sau păstrate nu 
depășesc minimul necesar pentru 
îndeplinirea acestor scopuri, atât în ceea 
ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. Acest 
lucru se asigură utilizând măsuri tehnice 
și/sau organizatorice, după caz. În 
special, mecanismele în cauză garantează 
că, în mod implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane.

Or. en

Amendamentul 488
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării.

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării și, în mod special, că 
aceste date colectate sau păstrate nu 
depășesc pragul minim necesar pentru 
îndeplinirea acestor scopuri, atât în ceea 
ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. În special, 
mecanismele în cauză garantează că, în 
mod implicit, datele cu caracter personal 
nu sunt accesibile unui număr nelimitat 
de persoane.

Or. en

Amendamentul 489
Jan Mulder
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Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării.

(2) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
care garantează că, în mod implicit, sunt 
prelucrate numai acele date cu caracter 
personal care sunt necesare pentru 
scopurile prelucrării și că datele sunt 
stocate pentru o perioadă de timp care nu 
depășește perioada considerată necesară 
de autoritatea de investigație competentă.

Or. en

Amendamentul 490
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 19 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că datele cu 
caracter personal nu sunt colectate sau 
păstrate peste pragul minim necesar 
pentru îndeplinirea acestor scopuri, atât 
în ceea ce privește volumul datelor, cât și 
perioada de stocare a acestora. Implicit, 
aceste mecanisme asigură limitarea 
accesului la datele cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 491
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat
Operatorii asociați

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care un operator 
stabilește scopul, condițiile și mijloacele 
de prelucrare a datelor cu caracter 
personal împreună cu alții, operatorii 
asociați trebuie să stabilească 
responsabilitățile care revin fiecăruia 
pentru respectarea dispozițiilor adoptate 
în temeiul prezentei directive, în special în 
ceea ce privește procedurile și 
mecanismele pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate, prin 
intermediul unui acord între aceștia.

Or. de

Justificare

Articolul 20 reduce standardul de protecție a datelor și, prin urmare, a fost eliminat fără a fi 
înlocuit. Operatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a conveni împărțirea responsabilității 
printr-un aranjament intern. În cadrul unui aranjament extern, ar trebui să existe o 
răspundere solidară a celor doi responsabili, în avantajul persoanei vizate.

Amendamentul 492
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care un operator 
stabilește scopul, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
împreună cu alții, operatorii asociați 
trebuie să stabilească responsabilitățile care 
revin fiecăruia pentru respectarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care un operator 
stabilește scopul, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
împreună cu alții, operatorii asociați 
trebuie să stabilească responsabilitățile care 
revin fiecăruia pentru respectarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
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directive, în special în ceea ce privește 
procedurile și mecanismele pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate, 
prin intermediul unui acord între aceștia.

directive, în special în ceea ce privește 
procedurile și mecanismele pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate, 
prin intermediul unui acord scris sau al 
unui act juridic.

Or. en

Amendamentul 493
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care un operator 
stabilește scopul, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
împreună cu alții, operatorii asociați 
trebuie să stabilească responsabilitățile care 
revin fiecăruia pentru respectarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, în special în ceea ce privește 
procedurile și mecanismele pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate, 
prin intermediul unui acord între aceștia.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care un operator 
stabilește scopul, condițiile și mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
împreună cu alții, operatorii asociați 
trebuie să stabilească responsabilitățile care 
revin fiecăruia pentru respectarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, în special în ceea ce privește 
procedurile și mecanismele pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate, 
prin intermediul unui acord scris, cu 
caracter obligatoriu, între aceștia.

Or. pt

Amendamentul 494
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora persoana vizată își poate exercita 
drepturile în raport cu și împotriva 
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fiecărui operator asociat.

Or. en

Amendamentul 495
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 20 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice operator implicat în prelucrarea 
datelor trebuie să fie o autoritate 
competentă în temeiul articolului 3.

Or. pt

Amendamentul 496
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită care să ofere 
garanții suficiente pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate și a procedurilor, 
astfel încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prevăzute în dispozițiile adoptate 
în temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită

(a) care să ofere garanții suficiente pentru 
punerea în aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice menționate la articolul 27 
alineatul (1);
(b) astfel încât prelucrarea să 
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îndeplinească, de altfel, și cerințele 
prevăzute în dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate, 
precum și
(c) astfel încât persoana vizată să respecte 
instrucțiunile de prelucrare ale 
operatorului.

Or. de

Justificare

Revizuirea prezentului articol are la bază Decizia-cadru 2008/977/JAI, neexistând niciun 
temei pentru abaterea de la aceasta.

Amendamentul 497
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită care să ofere 
garanții suficiente pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate și a procedurilor, 
astfel încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prevăzute în dispozițiile adoptate 
în temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul alege o persoană 
împuternicită care să ofere garanții 
suficiente pentru punerea în aplicare a 
măsurilor tehnice și organizatorice 
adecvate și a procedurilor, astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prevăzute în dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate, în 
special în ceea ce privește măsurile de 
securitate tehnică și de organizare privind 
prelucrarea care urmează să fie efectuată, 
și să vegheze la respectarea acestor 
măsuri.

Or. en
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Justificare

Adaptare la Regulamentul general privind protecția datelor.

Amendamentul 498
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită care să ofere 
garanții suficiente pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate și a procedurilor, 
astfel încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prevăzute în dispozițiile adoptate 
în temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când o operațiune de 
prelucrare este realizată în numele unui 
operator, operatorul trebuie să aleagă o 
persoană împuternicită care să ofere 
garanții suficiente pentru punerea în 
aplicare a măsurilor tehnice și 
organizatorice adecvate și a procedurilor, 
astfel încât prelucrarea să îndeplinească 
cerințele prevăzute în dispozițiile adoptate 
în temeiul prezentei directive și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate. 
Responsabilitatea de a se asigura că 
aceste condiții sunt îndeplinite îi revine 
operatorului.

Or. pt

Amendamentul 499
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora realizarea prelucrării de 
către o persoană împuternicită de către 
operator trebuie să fie reglementată printr-
un act juridic care obligă persoana 
împuternicită de către operator în raport cu 
operatorul și care prevede, în special, că 

(2) Realizarea prelucrării de către o 
persoană împuternicită de către operator 
trebuie să fie reglementată printr-un act 
juridic sau o înțelegere scrisă care prevede 
că persoana împuternicită de către operator 
acționează numai la instrucțiunile 
operatorului.
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persoana împuternicită de către operator
acționează numai la instrucțiunile 
operatorului; în special, în cazul în care 
transferul datelor cu caracter personal 
utilizate este interzis.

Or. de

Justificare

Revizuirea prezentului articol are la bază Decizia-cadru 2008/977/JAI, neexistând niciun 
temei pentru abaterea de la aceasta.

Amendamentul 500
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora realizarea prelucrării de 
către o persoană împuternicită de către 
operator trebuie să fie reglementată printr-
un act juridic care obligă persoana 
împuternicită de către operator în raport cu 
operatorul și care prevede, în special, că 
persoana împuternicită de către operator 
acționează numai la instrucțiunile 
operatorului; în special, în cazul în care 
transferul datelor cu caracter personal 
utilizate este interzis.

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora realizarea prelucrării de 
către o persoană împuternicită de către 
operator trebuie să fie reglementată printr-
un act juridic care obligă persoana 
împuternicită de către operator în raport cu 
operatorul și care prevede, în special, că 
persoana împuternicită de către operator:

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorilor;

(b) angajează doar persoane care au fost 
de acord să li se impună obligația de 
confidențialitate sau respectă o obligație 
legală de confidențialitate;
(c) adoptă toate măsurile necesare în 
conformitate cu articolul 28;
(d) angajează o altă persoană 
împuternicită de către operator doar cu 
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permisiunea operatorului și, prin urmare, 
îl informează din timp pe operator cu 
privire la intenția de a angaja o altă 
persoană împuternicită de către operator, 
astfel încât acesta să aibă posibilitatea de 
a obiecta;
(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, adoptă, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația 
de a răspunde cererilor privind 
exercitarea, de către persoana vizată, a 
drepturilor prevăzute în capitolul III;
(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
obligațiilor prevăzute la articolele 28-32;
(g) transmite operatorului toate 
rezultatele după terminarea procesului de 
prelucrare și nu prelucrează în niciun alt 
mod datele cu caracter personal;

(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în 
prezentul articol;
(i) ține cont de principiile protecției 
datelor începând cu momentul conceperii 
și protecției implicite a datelor.

Or. en

Amendamentul 501
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora realizarea prelucrării de 
către o persoană împuternicită de către 

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora realizarea prelucrării de 
către o persoană împuternicită de către 
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operator trebuie să fie reglementată printr-
un act juridic care obligă persoana 
împuternicită de către operator în raport cu 
operatorul și care prevede, în special, că 
persoana împuternicită de către operator 
acționează numai la instrucțiunile 
operatorului; în special, în cazul în care 
transferul datelor cu caracter personal 
utilizate este interzis.

operator trebuie să fie reglementată printr-
un act juridic care obligă persoana 
împuternicită de către operator în raport cu 
operatorul. Aceste acte prevăd, în special, 
că persoana împuternicită de către 
operator:

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorului;

(b) angajează doar persoane care au 
obligația legală de confidențialitate;
(c) ia toate măsurile necesare pentru a se 
conforma dispozițiilor adoptate în temeiul 
articolului 27;
(d) recrutează o altă persoană 
împuternicită de către operator numai cu 
autorizarea prealabilă a operatorului;
(e) în măsura în care acest lucru este 
posibil, având în vedere caracterul 
prelucrării, creează, în acord cu 
operatorul, condițiile tehnice și 
organizatorice necesare pentru ca 
operatorul să își îndeplinească obligația 
de a răspunde cererilor privind 
exercitarea, de către persoana vizată, a 
drepturilor prevăzute în capitolul III;
(f) ajută operatorul să asigure respectarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul 
articolelor 27-32;
(g) transmite operatorului toate 
rezultatele după terminarea procesului de 
prelucrare și nu prelucrează în niciun alt 
mod datele cu caracter personal;
(h) pune la dispoziția operatorului și a 
autorității de supraveghere toate 
informațiile necesare pentru a se controla 
respectarea obligațiilor prevăzute în 
prezentul articol.
(i) ține cont de principiile protecției 
datelor începând cu momentul conceperii 
și protecției implicite a datelor.
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Or. en

Amendamentul 502
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator trebuie să poată 
demonstra respectarea obligațiilor 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 503
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator păstrează o dovadă 
scrisă a instrucțiunilor prezentate de 
operator și a obligației care îi revine 
persoanei împuternicite de către operator 
menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 504
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator 
prelucrează date cu caracter personal 
într-un alt mod decât cel prevăzut în 
instrucțiunile date de operator, persoana 
împuternicită de către operator este 
considerată operator pentru prelucrarea 
respectivă și face obiectul dispozițiilor 
privind operatorii asociați prevăzute la 
articolul 20.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 505
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
date cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către
operator este considerată operator pentru 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 20.

(3) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
date cu caracter personal în absența 
instrucțiunilor sau împotriva 
instrucțiunilor date de operator, fără să 
existe o obligație legală în acest sens, 
acesta răspunde de prelucrare în același 
mod ca un operator.

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării articolului 20.

Amendamentul 506
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator prelucrează 
date cu caracter personal într-un alt mod 
decât cel prevăzut în instrucțiunile date de 
operator, persoana împuternicită de către 
operator este considerată operator pentru 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 20.

(3) În cazul în care o persoană 
împuternicită de către operator este 
instruită de operator să ia anumite decizii 
independente privind datele cu caracter 
personal, persoana împuternicită de către 
operator este considerată responsabilă de 
prelucrarea datelor în ceea ce privește 
prelucrarea respectivă și face obiectul 
dispozițiilor privind operatorii asociați 
prevăzute la articolul 20.

Or. en

Amendamentul 507
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora orice persoană acționând sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, care are acces la date cu 
caracter personal, nu le poate prelucra 
decât pe baza instrucțiunilor operatorului 
sau dacă acest lucru este impus de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora orice persoană acționând sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, care are acces la date cu 
caracter personal, nu le poate prelucra 
decât pe baza instrucțiunilor operatorului 
sau dacă există o obligație legală în acest 
sens.

Or. de

Amendamentul 508
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora orice persoană acționând sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, care are acces la date cu 
caracter personal, nu le poate prelucra 
decât pe baza instrucțiunilor operatorului 
sau dacă acest lucru este impus de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit
cărora orice persoană acționând sub 
autoritatea operatorului sau a persoanei 
împuternicite, care are acces la date cu 
caracter personal, nu le poate prelucra 
decât pe baza instrucțiunilor operatorului 
sau dacă acest lucru este impus de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru și 
este supus obligației secretului 
profesional.

Or. pt

Amendamentul 509
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 22 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când persoana împuternicită de 
către operator este sau devine partea 
determinantă în ceea ce privește 
scopurile, mijloacele sau metodele de
prelucrare a datelor sau nu acționează 
exclusiv pe baza instrucțiunilor, aceasta 
este considerată operator asociat, în 
conformitate cu articolul 20.

Or. en

Amendamentul 510
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 22 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Atunci când persoana împuternicită de 
către operator este sau devine partea 
determinantă în ceea ce privește 
scopurile, mijloacele sau metodele de 
prelucrare a datelor sau nu acționează 
exclusiv pe baza instrucțiunilor 
operatorului, aceasta este considerată 
operator asociat, în conformitate cu 
articolul 20.

Or. en

Amendamentul 511
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat
Documentația

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare operator și 
persoană împuternicită de către operator 
păstrează documentația referitoare la 
toate sistemele și procedurile de 
prelucrare aflate în responsabilitatea lor.
(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:
(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau persoane împuternicite de 
către operator;
(b) scopurile prelucrării;
(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal;
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(d) transferurile de date către o țară terță 
sau către o organizație internațională, 
inclusiv identificarea țării terțe sau a 
organizației internaționale respective.
(3) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator pun documentația la 
dispoziția autorității de supraveghere, la 
cererea acesteia.

Or. de

Amendamentul 512
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare operator și persoană 
împuternicită de către operator păstrează 
documentația referitoare la toate sistemele 
și procedurile de prelucrare aflate în 
responsabilitatea lor.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare operator și persoană 
împuternicită de către operator păstrează 
documentația detaliată referitoare la toate 
sistemele și procedurile de prelucrare aflate 
în responsabilitatea lor.

Or. en

Amendamentul 513
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) numele și datele de contact ale 
operatorului și ale responsabilului său cu 
protecția datelor, precum și ale oricărui 
operator asociat sau persoane împuternicite 
de către operator;
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Or. en

Amendamentul 514
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) un acord scris cu caracter 
obligatoriu, în cazul în care există 
operatori comuni; o listă a persoanelor 
împuternicite de către operator și a 
activităților desfășurate de către acestea;

Or. pt

Amendamentul 515
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o descriere a categoriei sau a 
categoriilor de persoane vizate și a datelor 
sau a categoriilor de date prelucrate;

Or. pt

Amendamentul 516
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) o descriere a normelor interne cu 
privire la exercitarea drepturilor 
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persoanelor vizate în temeiul 
articolului 10.

Or. pt

Amendamentul 517
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) transferurile de date către o țară terță 
sau către o organizație internațională, 
inclusiv identificarea țării terțe sau a 
organizației internaționale respective.

(d) transferurile de date către o țară terță 
sau către o organizație internațională, 
inclusiv identificarea autorității 
competente care solicită transferul dintr-o 
țară terță sau a organizației internaționale 
respective și temeiurile juridice în baza 
cărora sunt transferate datele;

Or. en

Amendamentul 518
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) termenele pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;

Or. en

Amendamentul 519
Cornelia Ernst
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Propunere de directivă
Articolul 23 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) descrierea măsurilor menționate la 
articolul 18 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 520
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a
Documentația

(1) Orice transmitere de date cu caracter 
personal se ia în evidență sau se 
documentează pentru verificarea 
legalității prelucrării datelor, pentru 
monitorizare proprie și pentru asigurarea 
integrității și securității corespunzătoare a 
datelor.
(2) Luarea în evidență sau documentarea 
astfel realizată se comunică la cerere 
autorității competente de supraveghere. 
Autoritatea de supraveghere utilizează 
informațiile respective numai pentru 
verificarea legalității prelucrării datelor și 
pentru asigurarea integrității și a 
securității corespunzătoare a datelor.

Or. de

Justificare

Pe baza articolului 10 din Decizia-cadru 2008/977/JAI.
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Amendamentul 521
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24 eliminat
Păstrarea înregistrărilor
(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează 
următoarele operațiuni de prelucrare: 
colectare, modificare, consultare, 
divulgare, combinare sau ștergere. 
Înregistrările consultărilor sau ale 
divulgărilor indică, în special, scopul, 
data și momentul acestor operațiuni și, în 
măsura în care este posibil, identificarea 
persoanei ale cărei date cu caracter 
personal au fost consultate sau divulgate.
(2) Înregistrările sunt utilizate exclusiv în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, al monitorizării proprii și al 
asigurării integrității și securității datelor.

Or. de

Amendamentul 522
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și, în măsura în care este posibil, 

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și, în măsura în care este posibil, 
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identificarea persoanei ale cărei date cu 
caracter personal au fost consultate sau 
divulgate.

identificarea persoanei ale cărei date cu 
caracter personal au fost consultate sau 
divulgate și identitatea destinatarilor 
acestor date.

Or. en

Amendamentul 523
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și, în măsura în care este 
posibil, identificarea persoanei ale cărei 
date cu caracter personal au fost consultate 
sau divulgate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează toate 
operațiunile de prelucrare, inclusiv toate 
transmiterile de date. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și identificarea persoanei ale 
cărei date cu caracter personal au fost 
consultate sau divulgate, precum și 
identitatea destinatarului acestor date.

Or. pt

Amendamentul 524
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
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special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și, în măsura în care este 
posibil, identificarea persoanei ale cărei 
date cu caracter personal au fost consultate 
sau divulgate.

special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și identificarea persoanei ale 
cărei date cu caracter personal au fost 
consultate sau divulgate.

Or. en

Amendamentul 525
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și, în măsura în care este 
posibil, identificarea persoanei ale cărei 
date cu caracter personal au fost consultate 
sau divulgate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora se înregistrează următoarele 
operațiuni de prelucrare: colectare, 
modificare, consultare, divulgare, 
combinare sau ștergere. Înregistrările 
consultărilor sau ale divulgărilor indică, în 
special, scopul, data și momentul acestor 
operațiuni și identificarea persoanei ale 
cărei date cu caracter personal au fost 
consultate sau divulgate.

Or. en

Amendamentul 526
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator pun registrele la 
dispoziția autorității de supraveghere, la 
cererea acesteia.



PE506.128v02-00 52/140 AM\929834RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 527
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Înregistrările sunt utilizate exclusiv în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, al monitorizării proprii și al 
asigurării integrității și securității datelor.

(2) Înregistrările sunt utilizate exclusiv în 
scopul verificării legalității prelucrării 
datelor, al monitorizării proprii și al 
asigurării integrității și securității datelor, 
sau în scopul realizării de audituri, fie de 
către responsabilul cu protecția datelor, 
fie de autoritatea responsabilă cu 
protecția datelor.

Or. pt

Amendamentul 528
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 24 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se efectuează o analiză periodică a 
înregistrărilor, pentru a detecta orice 
utilizare abuzivă, în conformitate cu 
bunele practici în materie de securitate.

Or. pt

Amendamentul 529
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de operator cooperează cu 
autoritatea de supraveghere, la cererea 
acesteia, în îndeplinirea îndatoririlor sale, 
în special prin furnizarea tuturor 
informațiilor necesare autorității de 
supraveghere pentru a-și îndeplini 
sarcinile.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
operator cooperează cu autoritatea de 
supraveghere, la cererea acesteia, în 
îndeplinirea îndatoririlor sale, în temeiul 
secțiunii 2 a capitolului VI din prezenta 
directivă.

Or. de

Amendamentul 530
Wim van de Camp

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre stabilesc că, în cazul 
unei propuneri care prevede prelucrarea 
datelor cu caracter personal care 
presupune riscuri grave la adresa 
drepturilor și a libertăților cetățenilor ca 
urmare a naturii, a domeniului de 
aplicare sau a scopului, se efectuează o 
evaluare a impactului măsurii propuse 
asupra protecției datelor cu caracter 
personal.
Evaluarea cuprinde cel puțin o descriere 
generală a operațiunilor de prelucrare 
propuse, o evaluare a riscurilor privind 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
măsurile preconizate în vederea evitării 
riscurilor, garanțiile, măsurile de 
securitate și procedurile menite să asigure 
protecția datelor cu caracter personal și 
să demonstreze respectarea dispozițiilor 
adoptate în conformitate cu prezenta 
directivă, luând în considerare drepturile 
și așteptările justificate ale persoanelor 
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vizate și ale celorlalte persoane interesate.

Or. nl

Justificare

O evaluare efectivă a impactului asupra protecției datelor și a vieții private (PIA) cu privire 
la prelucrarea datelor de către serviciile de siguranță publică nu este compatibilă cu faptul 
că prelucrarea datelor de către poliție și autoritățile judiciare se bazează pe un temei juridic 
adecvat. Prin urmare, este necesară corelarea cerinței PIA cu o nouă legislație.

Amendamentul 531
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Obligația de cooperare este 
asigurată, de asemenea, în cazul în care 
autoritatea de supraveghere trebuie să 
examineze sistemele de informare și 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
prin care li se garantează accesul la sediul 
operatorului de date sau persoanei 
împuternicite de către acesta.

Or. pt

Amendamentul 532
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma exercitării de către 
autoritatea de supraveghere a 
competențelor sale prevăzute la articolul 
46 literele (a) și (b), operatorul și 
persoana împuternicită de către operator 
răspund autorității de supraveghere într-

eliminat
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un termen rezonabil. Răspunsul include o 
descriere a măsurilor adoptate și a 
rezultatelor obținute în urma observațiilor 
autorității de supraveghere.

Or. de

Amendamentul 533
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În urma exercitării de către autoritatea 
de supraveghere a competențelor sale 
prevăzute la articolul 46 literele (a) și (b), 
operatorul și persoana împuternicită de 
către operator răspund autorității de 
supraveghere într-un termen rezonabil. 
Răspunsul include o descriere a măsurilor 
adoptate și a rezultatelor obținute în urma 
observațiilor autorității de supraveghere.

(2) În urma exercitării de către autoritatea 
de supraveghere a competențelor sale 
prevăzute la articolul 46 literele (a) și (b), 
operatorul și persoana împuternicită de 
către operator răspund autorității de 
supraveghere într-un termen rezonabil care 
urmează să fie specificat de autoritatea de 
supraveghere. Răspunsul include o 
descriere a măsurilor adoptate și a 
rezultatelor obținute în urma observațiilor 
autorității de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 534
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Evaluarea impactului privind protecția 
datelor
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(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, înainte de conceperea de 
noi sisteme de prelucrare a datelor cu 
caracter personal, operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
care acționează în numele acestuia sau 
entitatea care decide cu privire la noul 
sistem efectuează o evaluare a impactului 
sistemelor de prelucrare și procedurilor 
privind protecția datelor cu caracter 
personal avute în vedere.

(2) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere sistematică:
(a) a operațiunilor de prelucrare avute în 
vedere și măsura în care acestea sunt 
necesare și proporționale în raport cu 
scopul,
(b) o evaluare a riscurilor privind 
drepturile și libertățile persoanelor vizate,
(c) măsurile preconizate în vederea 
evitării riscurilor și a minimizării 
cantității de date cu caracter personal ce 
sunt prelucrate,
(d) garanțiile, măsurile de securitate și 
mecanismele menite să asigure protecția 
datelor cu caracter personal și să 
demonstreze conformitatea cu dispozițiile 
prezentului regulament, luând în 
considerare drepturile și interesele 
legitime ale persoanelor vizate și ale 
celorlalte persoane interesate.
(3) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută.
(4) Evaluarea este ușor accesibilă 
publicului.
(5) Comisia este împuternicită să adopte, 
în urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate în conformitate cu 
articolul 56 în scopul detalierii cerințelor 
pentru evaluare la care se face referire la 
alineatul (3), inclusiv condițiile de 
scalabilitate, de verificare și posibilitatea 
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auditării.

Or. en

Justificare

Este recomandabil ca prelucrarea datelor cu caracter personal să fie efectuată în acest 
domeniu sensibil numai după o evaluare a impactului privind protecția datelor. În scopul 
asigurării coerenței, dispozițiile se bazează pe proiectul de raport referitor la regulamentul 
privind protecția datelor.

Amendamentul 535
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Evaluarea impactului privind protecția 
datelor

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
conform cărora, înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal, operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator efectuează o evaluare a 
impactului sistemelor de prelucrare și 
procedurilor privind protecția datelor cu 
caracter personal avute în vedere, atunci 
când există probabilitatea ca operațiunile 
de prelucrare să prezinte riscuri specifice 
în ceea ce privește drepturile și libertățile 
persoanelor vizate datorită naturii, sferei 
de aplicare sau scopurilor lor.
(2) În special următoarele operațiuni de 
prelucrare pot prezenta astfel de riscuri 
specifice precum cele menționate la 
alineatul (1):
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cadrul unor sisteme de 
evidență de mari dimensiuni în scopul 
prevenirii, identificării, investigării sau 
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urmăririi penale a infracțiunilor și al 
executării pedepselor;
(b) prelucrarea unor categorii speciale de 
date cu caracter personal în sensul 
articolului 8, a datelor cu caracter 
personal referitoare la copii, a datelor de 
localizare și a datelor biometrice în scopul 
prevenirii, identificării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor și al 
executării pedepselor.

(c) evaluarea aspectelor personale privind 
o persoană fizică sau în scopul analizării 
sau prezicerii în special a 
comportamentului persoanei fizice, care 
se bazează pe prelucrarea automată și 
poate avea drept consecință măsuri care 
produc efecte juridice cu privire la 
persoana respectivă sau care o afectează 
în mod semnificativ pe aceasta;
(d) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării 
dispozitivelor optoelectronice 
(supravegherea video); sau
(e) alte operațiuni de prelucrare care 
necesită consultarea autorității de 
supraveghere în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1).
(3) Evaluarea cuprinde o descriere 
sistematică și detaliată a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate 
în vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
caracter personal și să demonstreze 
respectarea dispozițiilor adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă, luând 
în considerare drepturile și interesele 
legitime ale persoanelor vizate și ale 
celorlalte persoane interesate.
(4) Statele membre se asigură că 
operatorul consultă toate părțile 
interesate, inclusiv reprezentanți ai 
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persoanelor vizate, cu privire la 
prelucrarea destinată.
(5) Evaluarea este ușor accesibilă 
publicului.

(6) Comisia este împuternicită să adopte, 
în urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate în conformitate cu 
articolul 56 în scopul de a indica mai 
detaliat criteriile și condițiile pentru 
prelucrarea operațiunilor care pot 
prezenta riscuri specifice precum cele 
menționate la alineatele (1) și (2) și 
cerințele privind evaluarea menționate la 
alineatul (3), inclusiv condițiile privind 
scalabilitatea, verificarea și posibilitatea 
auditării.

Or. en

Amendamentul 536
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 25a

Evaluarea impactului privind protecția 
datelor

(1) Statele membre se asigură că, în cazul 
în care operațiunile de prelucrare prezintă 
riscuri specifice asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor vizate prin natura, 
domeniul de aplicare sau finalitatea lor, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator care acționează în numele 
acestuia efectuează o evaluare a 
impactului operațiunilor de prelucrare, 
avute în vedere sau actuale, în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, înainte de a efectua noi 
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operațiuni de prelucrare sau cât mai 
curând posibil în cazul operațiunilor 
existente de prelucrare.
(2) În special următoarele operațiuni de 
prelucrare pot prezenta riscuri specifice 
precum cele menționate la alineatul (1):
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cadrul unor sisteme de 
evidență de mari dimensiuni în scopul 
prevenirii, identificării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor și al 
executării pedepselor;
(b) prelucrarea unor categorii speciale de 
date cu caracter personal în sensul 
articolului 8, a datelor cu caracter 
personal referitoare la copii și a datelor 
biometrice în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor și al executării 
pedepselor.
(c) evaluarea aspectelor personale privind 
o persoană fizică sau în scopul analizării 
sau prezicerii în special a 
comportamentului persoanei fizice, care 
se bazează pe prelucrarea automată și 
poate avea drept rezultat măsuri care 
produc efecte juridice cu privire la 
persoana respectivă sau care o afectează 
în mod semnificativ pe aceasta;
(d) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării 
dispozitivelor optoelectronice 
(supravegherea video); sau
(e) alte operațiuni de prelucrare care 
necesită consultarea autorității de 
supraveghere în conformitate cu 
articolul 26 alineatul (1).
(3) Evaluarea cuprinde cel puțin o 
descriere generală a operațiunilor de 
prelucrare avute în vedere, o evaluare a 
riscurilor privind drepturile și libertățile 
persoanelor vizate, măsurile preconizate 
în vederea evitării riscurilor, garanțiile, 
măsurile de securitate și mecanismele 
menite să asigure protecția datelor cu 
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caracter personal și să demonstreze 
respectarea dispozițiilor adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă, luând 
în considerare drepturile și interesele 
legitime ale persoanelor vizate și ale 
celorlalte persoane interesate.
(4) Statele membre prevăd că operatorul 
consultă publicul cu privire la prelucrarea 
pe care intenționează să o efectueze, fără 
a aduce atingere protecției interesului 
public sau securității operațiunilor de 
prelucrare.
(5) Fără a aduce atingere protecției 
interesului public sau securității 
operațiunilor de prelucrare, evaluarea 
este ușor accesibilă publicului.
(6) Comisia este împuternicită să adopte, 
prin consultare cu Comitetul european 
pentru protecția datelor, acte delegate în 
conformitate cu articolul 56 în scopul de a 
indica mai detaliat criteriile și condițiile 
pentru prelucrarea operațiunilor care pot
prezenta riscuri specifice precum cele 
menționate la alineatele (1) și (2) și 
cerințele privind evaluarea menționate la 
alineatul (3), inclusiv condițiile privind 
scalabilitatea, verificarea și posibilitatea 
auditării.

Or. en

Amendamentul 537
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
sau persoana împuternicită consultă 
autoritatea de supraveghere înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
care fac parte dintr-un sistem nou de 
evidență a datelor care urmează a fi creat, 

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
consultă autoritatea de supraveghere 
înainte de prelucrarea datelor cu caracter 
personal care fac parte dintr-un sistem nou 
de evidență a datelor care urmează a fi 
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în cazul în care: creat, în cazul în care:

Or. pt

Amendamentul 538
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
sau persoana împuternicită consultă 
autoritatea de supraveghere înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
care fac parte dintr-un sistem nou de 
evidență a datelor care urmează a fi creat, 
în cazul în care:

(1) Statele membre se asigură că operatorul 
sau persoana împuternicită consultă 
autoritatea de supraveghere înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
care fac parte dintr-un tip nou de sistem de 
evidență a datelor care urmează a fi creat.

Or. en

Amendamentul 539
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) urmează a fi prelucrate categorii 
speciale de date, menționate la articolul 8;

eliminat

Or. en

Amendamentul 540
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tipul prelucrării, în special prin 
utilizarea de tehnologii, mecanisme sau 
proceduri noi prezintă riscuri specifice 
pentru drepturile și libertățile 
fundamentale, în special pentru protecția 
datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 541
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora autoritatea de supraveghere 
stabilește o listă a operațiunilor de 
prelucrare care fac obiectul consultării 
prealabile, în conformitate cu alineatul (1).

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora autoritatea de supraveghere 
stabilește o listă a operațiunilor de 
prelucrare care fac obiectul consultării 
prealabile, în conformitate cu alineatul (1) 
litera (b). Autoritatea de supraveghere 
comunică public lista respectivă și o 
transmite Comitetului european pentru 
protecția datelor. Comitetul european 
pentru protecția datelor lucrează la 
convergența acelor liste.

Or. en

Amendamentul 542
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator furnizează autorității de 
supraveghere evaluarea impactului 
privind protecția datelor prevăzută la 
articolul 25a și, la cerere, orice altă 
informație care permite autorității de 
supraveghere să facă o evaluare a 
conformității prelucrării și în special a 
riscurilor în privința protecției datelor cu 
caracter personal ale persoanei vizate și a 
garanțiilor aferente.

Or. en

Amendamentul 543
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Statele membre consultă autoritatea 
de supraveghere în cadrul procesului de 
pregătire a unei măsuri legislative care 
urmează să fie adoptată de parlamentul 
național sau a unei măsuri bazate pe o 
astfel de măsură legislativă, care să 
definească natura prelucrării, pentru a 
asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezenta directivă și, în 
special, pentru a atenua riscurile la care 
sunt expuse persoanele vizate.

Or. en

Amendamentul 544
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora autoritatea de supraveghere 
stabilește o listă a operațiunilor de 
prelucrare care fac obiectul consultării 
prealabile, în conformitate cu alineatul (1).

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora autoritatea de supraveghere 
stabilește o listă a operațiunilor de 
prelucrare care fac obiectul consultării 
prealabile, în conformitate cu alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 545
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate corespunzător riscurilor pe care 
le presupune prelucrarea și naturii datelor 
care trebuie protejate, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și costurile 
punerii lor în aplicare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul pune în aplicare 
măsuri tehnice și organizatorice pentru a
preveni:

(a) distrugerea neintenționată sau 
nepermisă,
(b) pierderea neintenționată,
(c) modificarea neautorizată,
(d) transmiterea neautorizată sau accesul 
neautorizat – în special atunci când, în 
cadrul prelucrării, se transmit date în 
interiorul unei rețele sau acestea se pun la 
dispoziție prin acces automat și direct – și
(e) orice altă formă de prelucrare 
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nepermisă a datelor cu caracter personal.
Aceste măsuri trebuie să asigure un nivel 
de securitate corespunzător riscurilor pe 
care le presupune prelucrarea și naturii 
datelor care trebuie protejate, având în 
vedere stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare.

Or. de

Justificare

Revizuirea menționată la acest articol este preluată din articolul 22 alineatul (1) din decizia-
cadru.

Amendamentul 546
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate corespunzător riscurilor pe care 
le presupune prelucrarea și naturii datelor 
care trebuie protejate, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și costurile 
punerii lor în aplicare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice și 
proceduri adecvate pentru a asigura un 
nivel de securitate corespunzător riscurilor 
pe care le presupune prelucrarea și naturii 
datelor care trebuie protejate, având în 
vedere stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare.

Or. en

Amendamentul 547
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate corespunzător riscurilor pe care 
le presupune prelucrarea și naturii datelor 
care trebuie protejate, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și costurile 
punerii lor în aplicare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice adecvate pentru a asigura un 
nivel de securitate corespunzător riscurilor 
pe care le presupune prelucrarea și naturii 
datelor care trebuie protejate, având în 
vedere stadiul actual al tehnologiei și 
costurile punerii lor în aplicare.

Or. en

Amendamentul 548
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate corespunzător riscurilor pe care 
le presupune prelucrarea și naturii datelor 
care trebuie protejate, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei și costurile 
punerii lor în aplicare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul și persoana 
împuternicită de către operator pun în 
aplicare măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate corespunzător riscurilor pe care 
le presupune prelucrarea și naturii datelor 
care trebuie protejate, având în vedere 
stadiul actual al tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 549
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește prelucrarea 
automată a datelor, fiecare stat membru 
prevede dispoziții potrivit cărora 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator, în urma unei evaluări a 
riscurilor, pune în aplicare măsuri menite:

(2) În ceea ce privește prelucrarea 
automată a datelor, fiecare stat membru 
pune în aplicare măsuri adecvate menite:

Or. de

Amendamentul 550
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) să asigure funcționarea sistemului, 
raportarea defecțiunilor de funcționare 
(fiabilitate) și imposibilitatea coruperii
datelor cu caracter personal stocate, din 
cauza funcționării defectuoase a sistemului
(integritate).

(j) să asigure funcționarea sistemului, 
raportarea defecțiunilor de funcționare 
(fiabilitate) și imposibilitatea falsificării
datelor cu caracter personal stocate, din 
cauza funcționării defectuoase a sistemului 
(integritate).

Or. de

Amendamentul 551
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre prevăd că persoanele 
împuternicite de către operator pot fi 
numite numai în cazul în care acestea 
garantează și pot demonstra respectarea 
măsurilor tehnice și organizatorice 
necesare în temeiul alineatului (1) și



AM\929834RO.doc 69/140 PE506.128v02-00

RO

respectarea instrucțiunilor în temeiul 
articolului 21 alineatul (2) litera (a). 
Autoritatea competentă monitorizează în 
acest sens persoana împuternicită de către 
operator.

Or. en

Amendamentul 552
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, după caz, acte 
de punere în aplicare pentru specificarea 
cerințelor prevăzute la alineatele (1) și (2) 
în diverse situații, în special a standardelor 
de codificare. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 57 alineatul (2).

(3) Statele membre pot adopta, după caz, 
norme pentru specificarea cerințelor 
prevăzute la alineatele (1) și (2) în diverse 
situații, în special a standardelor de 
codificare.

Or. de

Amendamentul 553
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul păstrează 
documente referitoare la toate cazurile de 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal, care cuprind o descriere a 
situației în care a avut loc încălcarea, a 
efectelor acesteia și a măsurilor de 
remediere întreprinse. Aceste documente 

(4) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul păstrează 
documente referitoare la toate cazurile de 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal, care cuprind o descriere a 
situației în care a avut loc încălcarea, a 
efectelor acesteia și a măsurilor de 
remediere întreprinse. Aceste documente 
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trebuie să permită autorității de 
supraveghere să verifice conformitatea cu 
prezentul articol. Documentele respective 
includ numai informațiile necesare în acest 
scop.

trebuie să permită autorității de 
supraveghere să verifice conformitatea cu 
prezentul articol. Documentele respective 
includ numai informațiile necesare în acest 
scop. Autoritatea de supraveghere 
păstrează un registru public al 
încălcărilor notificate.

Or. en

Amendamentul 554
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea de supraveghere 
păstrează un registru public cu tipurile de 
încălcări notificate.

Or. en

Amendamentul 555
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Justificare

Criteriile și cerințele de stabilire a unei încălcări a securității datelor sunt deja suficient 
specificate la alineatul (1). Delegarea propusă a puterilor legislative ar afecta, în orice caz, 
elemente esențiale care nu pot fi delegate, iar acestea ar trebui specificate în actul de bază. O 
modificare corespunzătoare este, de asemenea, propusă în Regulamentul general privind 
protecția datelor.

Amendamentul 556
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 56 în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor necesare pentru stabilirea 
încălcării menționate la alineatele (1) și (2) 
și pentru circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

(5) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate în conformitate cu 
articolul 56 în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor necesare pentru stabilirea 
încălcării menționate la alineatele (1) și (2) 
și pentru circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 557
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Comisia este împuternicită să adopte, în 
urma consultării Comitetului european 
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articolul 56 în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor necesare pentru stabilirea 
încălcării menționate la alineatele (1) și (2) 
și pentru circumstanțele speciale în care un 
operator și o persoană împuternicită de 
către operator au obligația de a notifica 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal.

pentru protecția datelor, acte delegate în 
conformitate cu articolul 56 în scopul 
detalierii criteriilor și cerințelor necesare 
pentru stabilirea încălcării menționate la 
alineatele (1) și (2) și pentru circumstanțele 
speciale în care un operator și o persoană 
împuternicită de către operator au obligația 
de a notifica încălcarea securității datelor 
cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 558
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formatul standard 
al notificării adresate autorității de 
supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentelor 
menționate la alineatul (4), inclusiv 
termenele pentru ștergerea informațiilor 
conținute în acestea. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 57 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili, în urma 
consultării Comitetului european pentru 
protecția datelor, formatul standard al 
notificării adresate autorității de 
supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentelor 
menționate la alineatul (4), inclusiv 
termenele pentru ștergerea informațiilor 
conținute în acestea. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 57 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 559
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 28 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a
Consultarea prealabilă

Statele membre se asigură că autoritățile 
naționale de supraveghere competente 
sunt consultate înainte de prelucrarea 
datelor cu caracter personal care vor face 
parte dintr-un nou sistem de evidență a 
datelor care urmează a fi creat, în cadrul 
căruia:
(a) urmează a fi prelucrate categorii 
speciale de date în conformitate cu 
articolul 8 sau
(b) tipul de prelucrare, în special cel care 
implică utilizarea de noi tehnologii, 
mecanisme sau proceduri, prezintă în caz 
contrar riscuri specifice pentru drepturile 
și libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, și în special pentru viața privată a 
acesteia.

Or. de

Justificare

Preia textul din articolul 23 din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 560
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 28a

Autoritatea de supraveghere păstrează un 
registru public cu tipurile, domeniul de 
aplicare și numărul încălcărilor 
notificate.



PE506.128v02-00 74/140 AM\929834RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 561
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29 eliminat
Informarea persoanei vizate cu privire la 
încălcarea securității datelor cu caracter 

personal
(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora, atunci când încălcarea 
securității datelor cu caracter personal 
afectează protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private a persoanei 
vizate, operatorul, după notificarea 
prevăzută la articolul 28, informează 
persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.
(2) Informarea persoanei vizate prevăzută 
la alineatul (1) cuprinde o descriere a 
caracterului încălcării securității datelor 
cu caracter personal și conține cel puțin 
informațiile și recomandările prevăzute la 
articolul 28 alineatul (3) literele (b) și (c).
(3) Informarea persoanei vizate cu privire 
la încălcarea securității datelor cu 
caracter personal ale acesteia nu este 
necesară în cazul în care operatorul 
demonstrează într-un mod satisfăcător 
autorității de supraveghere că a pus în 
aplicare măsuri tehnologice adecvate de 
protecție și că respectivele măsuri au fost 
aplicate în cazul datelor afectate de 
încălcarea securității datelor cu caracter 
personal. Astfel de măsuri tehnologice de 
protecție asigură faptul că datele devin 
neinteligibile persoanelor care nu sunt 
autorizate să le acceseze.
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(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată, restricționată sau omisă din 
motivele menționate la articolul 11 
alineatul (4).

Or. de

Amendamentul 562
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Informarea persoanei vizate prevăzută 
la alineatul (1) cuprinde o descriere a 
caracterului încălcării securității datelor cu 
caracter personal și conține cel puțin 
informațiile și recomandările prevăzute la 
articolul 28 alineatul (3) literele (b) și (c).

(2) Informarea persoanei vizate prevăzută 
la alineatul (1) cuprinde o descriere a 
caracterului încălcării securității datelor cu 
caracter personal și conține cel puțin 
informațiile și recomandările prevăzute la 
articolul 28 alineatul (3) literele (a) și (e).

Or. en

Amendamentul 563
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere obligației 
operatorului de a notifica persoana vizată 
cu privire la încălcarea securității datelor 
cu caracter personal, în cazul în care 
operatorul nu a informat deja persoana 
vizată cu privire la încălcarea securității 
datelor sale cu caracter personal, în urma 
analizării posibilelor efecte negative ale 
încălcării, autoritatea de supraveghere 
poate solicita ca operatorul să facă acest 
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lucru.

Or. en

Amendamentul 564
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată, restricționată sau omisă din 
motivele menționate la articolul 11 
alineatul (4).

(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată sau restricționată din motivele 
menționate la articolul 11 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 565
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată, restricționată sau omisă din 
motivele menționate la articolul 11 
alineatul (4).

(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată sau restricționată din motivele 
menționate la articolul 11 alineatul (4).

Or. en

Justificare

Amendament depus în conformitate cu articolul 11 alineatul (4).

Amendamentul 566
Nuno Melo
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Propunere de directivă
Articolul 29 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată, restricționată sau omisă din 
motivele menționate la articolul 11 
alineatul (4).

(4) Informarea persoanei vizate poate fi 
întârziată, restricționată sau omisă din 
motivele menționate la articolul 13 
alineatul (1).

Or. pt

Amendamentul 567
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul desemnează un 
responsabil cu protecția datelor. Această 
obligație este extinsă la persoanele 
împuternicite de către operator, în cazul 
în care intervenția acestora este de natură 
să justifice desemnarea unui responsabil 
cu protecția datelor.

Or. pt

Amendamentul 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator desemnează 

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator desemnează 
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un responsabil cu protecția datelor. cel puțin un responsabil cu protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 569
Axel Voss

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Responsabilul cu protecția datelor nu 
trebuie defavorizat din cauza îndeplinirii 
sarcinilor sale. Concedierea 
responsabilului cu protecția datelor nu 
este permisă în timpul activității sale sau 
în anul următor încetării acesteia, cu 
excepția cazului în care există probe care 
justifică concedierea operatorului din 
motive grave.

Or. de

Amendamentul 570
Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre prevăd că operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator se asigură că orice alte îndatoriri 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor sunt compatibile cu 
sarcinile și atribuțiile persoanei care are 
calitatea de responsabil cu protecția 
datelor și că nu generează un conflict de 
interese.
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Amendamentul 571
Carlos Coelho

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Responsabilul cu protecția datelor 
este numit pentru o perioadă de cel puțin 
patru ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit pentru 
încă patru ani. Pe durata mandatului, 
responsabilul cu protecția datelor poate fi 
demis doar dacă nu mai îndeplinește 
condițiile necesare pentru exercitarea 
atribuțiilor sale. Operatorii și persoanele 
împuternicite de către aceștia sunt 
responsabili pentru informarea autorității 
de supraveghere cu privire la identitatea 
și la datele de contact ale responsabilului 
cu protecția datelor, după numirea 
acestora, precum și cu privire la orice 
schimbări ar putea apărea.

Or. pt

Amendamentul 572
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Responsabilul cu protecția datelor 
este numit pentru o perioadă de cel puțin 
patru ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
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nu mai îndeplinește condițiile necesare 
pentru exercitarea atribuțiilor sale, în 
special a atribuțiilor de asigurare a 
respectării dispozițiilor prevăzute de 
prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 573
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator comunică 
autorității de supraveghere și publicului 
identitatea și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 574
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora persoanele vizate au 
dreptul de a contacta responsabilul cu 
protecția datelor cu privire la toate 
problemele legate de prelucrarea datelor 
persoanelor vizate și de a solicita 
exercitarea drepturilor în temeiul 
prezentului regulament.



AM\929834RO.doc 81/140 PE506.128v02-00

RO
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Amendamentul 575
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 31 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor are la 
dispoziție mijloacele pentru îndeplinirea 
cu eficacitate și în mod independent a 
funcțiilor și sarcinilor menționate la 
articolul 32 și că nu primește instrucțiuni în 
ceea ce privește exercitarea funcției sale.

(2) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator se asigură că 
responsabilul cu protecția datelor își 
exercită în mod independent funcțiile și 
sarcinile menționate la articolul 32 și că nu 
primește instrucțiuni în ceea ce privește 
exercitarea funcției sale. Responsabilul cu 
protecția datelor răspunde direct în fața 
conducerii operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator.

Or. en

Amendamentul 576
Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator sprijină 
responsabilul cu protecția datelor în 
îndeplinirea sarcinilor sale și pune la 
dispoziție toate resursele, inclusiv 
personalul, incinta, echipamentele și orice 
alte resurse necesare pentru îndeplinirea 
funcțiilor prevăzute la articolul 32 și 
pentru menținerea competențelor sale 
profesionale.
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Or. en

Amendamentul 577
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 32 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
păstrarea documentelor referitoare la 
această activitate și la răspunsurile primite;

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în conformitate cu dispozițiile 
adoptate în temeiul prezentei directive, în 
special în ceea ce privește măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice, și 
păstrarea documentelor referitoare la 
această activitate și la răspunsurile primite;

Or. en

Amendamentul 578
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 32 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) monitorizarea efectuării de către 
operator sau de către persoana 
împuternicită de operator a evaluării 
impactului privind protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 579
Sophia in 't Veld
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Propunere de directivă
Articolul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 32a

RESPONSABILITATEA 
COMITETULUI

(1) Operatorul și persoana împuternicită 
de către operator desemnează un membru 
al Comitetului în calitate de responsabil 
pentru protecția datelor.
(2) Membrul Comitetului menționat la 
alineatul (1) deține responsabilitatea 
finală pentru respectarea dispozițiilor 
prezentei directive astfel cum sunt puse în 
aplicare de legislația statului membru.

Or. en

Amendamentul 580
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33 eliminat
Principii generale pentru transferurile de 

date cu caracter personal
Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora orice transfer de date cu caracter 
personal de către autoritățile competente, 
care sunt prelucrate sau care sunt 
destinate prelucrării după transferul către 
o țară terță sau către o organizație 
internațională, inclusiv, ulterior, 
transferul în continuare către o altă țară 
terță sau organizație internațională, poate 
avea loc numai dacă:
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(a) transferul este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
pentru executarea pedepselor și
(b) condițiile prevăzute în prezentul 
capitol sunt respectate de operator și de 
persoana împuternicită de către operator.

Or. en

Amendamentul 581
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora transferurile ulterioare menționate 
la primul paragraf al prezentului articol 
pot avea loc numai dacă, pe lângă 
condițiile prevăzute la paragraful 
respectiv, se îndeplinesc și următoarele 
condiții:
(a) transferul ulterior este necesar pentru 
realizarea aceluiași scop specific ca 
transferul inițial; precum și
(b) autoritatea competentă care a realizat 
transferul inițial autorizează transferul 
ulterior.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se autorizeze numai transferurile către autoritățile de aplicare a legii, și nu către 
alți destinatari din țări terțe. Acest lucru a fost propus atât de AEPD, cât și de Grupul de 
lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și decurge din considerentul 45. De asemenea, ar trebui să se menționeze faptul că 
transferurile ulterioare ar trebui să facă obiectul unor condiții suplimentare, astfel cum a fost 
propus de Grupul de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal.



AM\929834RO.doc 85/140 PE506.128v02-00

RO

Amendamentul 582
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transferul este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru 
executarea pedepselor și

(a) transferul este necesar pentru 
prevenirea pericolelor, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau pentru executarea 
pedepselor și

Or. de

Amendamentul 583
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transferul este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru 
executarea pedepselor și 

(a) transferul specific este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau pentru
executarea pedepselor și 

Or. en

Amendamentul 584
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera aa (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) datele sunt transferate unui operator 
într-o țară terță sau unei organizații 
internaționale competente în sensul 
articolului 1 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 585
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) condițiile prevăzute în prezentul 
capitol sunt respectate de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator, 
inclusiv pentru transferurile ulterioare de 
date cu caracter personal din țara terță 
sau de la organizația internațională într-o 
altă țară terță sau la o altă organizație 
internațională;

Or. en

Amendamentul 586
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt respectate de operator și de persoana 
împuternicită de către operator.

(b) condițiile prevăzute în prezentul capitol 
sunt respectate.

Or. de
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Amendamentul 587
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile prevăzute în prezentul 
capitol sunt respectate de operator și de 
persoana împuternicită de către operator.

(b) celelalte condiții adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă sunt 
respectate de operator și de persoana 
împuternicită de către operator; și

Or. en

Amendamentul 588
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 33 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nivelul de protecție a datelor cu 
caracter personal garantat prin prezenta 
directivă nu este subminat.

Or. en

Amendamentul 589
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a
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Transferuri către destinatari care nu fac 
obiectul dispozițiilor de punere în aplicare 

a prezentei directive
Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora autoritățile competente pot 
transfera date cu caracter personal către 
destinatari care nu fac obiectul 
dispozițiilor de punere în aplicare a 
prezentei directive numai dacă astfel de 
transferuri:
(a) sunt prevăzute de legislația națională; 
această legislație trebuie să fie în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
precum și cu jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene și cu cea a 
Curții Europene a Drepturilor Omului; 
sau
(b) sunt necesare pentru protejarea 
intereselor vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane fizice; sau
(c) sunt efectuate la cererea persoanei 
vizate.

Or. en

Amendamentul 590
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33a

Transferuri către destinatari care nu fac 
obiectul dispozițiilor de punere în aplicare 

a prezentei directive
Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora autoritățile competente pot 
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transfera date cu caracter personal către 
destinatari care nu fac obiectul 
dispozițiilor de punere în aplicare a 
prezentei directive numai dacă astfel de 
transferuri:
(a) sunt prevăzute de legislația națională; 
această legislație trebuie să fie în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
Convenția pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale, 
precum și cu jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene și cu cea a 
Curții Europene a Drepturilor Omului; 
sau
(b) sunt necesare pentru protejarea 
intereselor vitale ale persoanei vizate sau 
ale altei persoane; sau
(c) sunt efectuate la cererea persoanei 
vizate.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu prevede garanții specifice pentru transferurile de date cu caracter 
personal către părți private și autorități fără competență în aplicarea legii. Cu toate acestea, 
în conformitate cu principiul 5 din Recomandarea nr. R(87)15 a Consiliului Europei, astfel 
de transferuri ar trebui să fie admise numai în condiții specifice și stricte. Acest nou articol 
propus adaugă dispoziții specifice privind astfel de transferuri, inspirându-se din 
recomandarea Consiliului Europei, menționată mai sus.

Amendamentul 591
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 33b

Principii generale pentru transferurile de 
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date cu caracter personal
(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora orice transfer de date cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente, care sunt prelucrate sau care 
sunt destinate prelucrării după transferul 
către o autoritate publică competentă 
dintr-o țară terță sau către o organizație 
internațională, inclusiv, ulterior, 
transferul în continuare către o altă 
autoritate publică competentă dintr-o țară 
terță sau organizație internațională, poate 
avea loc numai dacă:
(a) transferul specific este necesar pentru 
prevenirea, investigarea, identificarea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor ori 
pentru executarea pedepselor;
(b) datele sunt transferate unui operator 
într-o țară terță sau unei organizații 
internaționale competente în sensul 
articolului 1 alineatul (1);
(c) condițiile prevăzute la articolele 34-37 
sunt respectate de operator sau de 
persoana împuternicită de către operator, 
inclusiv pentru transferurile ulterioare de 
date cu caracter personal din țara terță 
sau de la organizația internațională într-o 
altă țară terță sau la o altă organizație 
internațională;
(d) celelalte condiții adoptate în 
conformitate cu prezenta directivă sunt 
respectate de operator și de persoana 
împuternicită de către operator; și
(e) nivelul de protecție a datelor cu 
caracter personal garantat în Uniune prin 
prezenta directivă nu este subminat.
(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora transferurile ulterioare 
menționate la primul paragraf al 
prezentului articol pot avea loc numai 
dacă, pe lângă condițiile prevăzute la 
paragraful respectiv, se îndeplinesc și 
următoarele condiții:
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(a) transferul ulterior este necesar pentru 
realizarea aceluiași scop specific ca 
transferul inițial; și
(b) autoritatea competentă care a realizat 
transferul inițial autorizează transferul 
ulterior.

Or. en

Amendamentul 592
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora un transfer de date cu 
caracter personal către o țară terță sau către 
o organizație internațională poate avea loc 
în cazul în care Comisia a decis, în 
conformitate cu articolul 41 din 
Regulamentul (CE) …./2012 sau în 
conformitate cu alineatul (3) din prezentul 
articol, că țara terță sau un teritoriu sau un 
sector de prelucrare din acea țară terță sau 
organizația internațională respectivă 
asigură un nivel adecvat de protecție. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora un transfer de date cu 
caracter personal către o țară terță sau către 
o organizație internațională poate avea loc 
în cazul în care Comisia a decis, în 
conformitate cu articolul 41 din 
Regulamentul (CE) …./2012 sau în 
conformitate cu alineatul (3) din prezentul 
articol, că țara terță sau un teritoriu sau un 
sector de prelucrare din acea țară terță sau 
organizația internațională respectivă 
asigură un nivel adecvat de protecție. 
Transferurile realizate în aceste condiții nu 
necesită alte autorizări suplimentare.

Tratatele internaționale și acordurile între 
UE sau unul dintre statele sale membre și 
o țară terță sau o organizație 
internațională sunt considerate dovezi ale 
unui nivel adecvat de protecție în temeiul 
prezentului articol.

Or. de

Justificare

Reflectă stadiul actual al dreptului în temeiul Directivei 95/46.
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Amendamentul 593
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care nu există nici decizie 
adoptată în conformitate cu articolul 41 din 
Regulamentul (CE) …./2012, Comisia 
evaluează caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, luând în considerare următoarele 
elemente:

(2) În cazul în care nu există nici decizie 
adoptată în conformitate cu articolul 41 din 
Regulamentul (CE) …./2012, Comisia 
evaluează caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, luând în considerare toate 
împrejurările legate, în general, de 
operațiunea de transfer de date sau de 
setul de operațiuni de transfer de date 
care pot fi evaluate independent de 
procedurile concrete de transfer. 
Verificarea trebuie să ia în considerare în 
special următoarele elemente:

Or. de

Amendamentul 594
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) existența și funcționarea efectivă a 
uneia sau a mai multor autorități de 
supraveghere independente în țara terță sau 
în cadrul organizației internaționale în 
cauză, care are responsabilitatea de a 
asigura respectarea normelor în materie de 
protecție a datelor, de a asista și de a 
consilia persoana vizată în ceea ce privește 
exercitarea drepturilor sale și de a coopera 
cu autoritățile de supraveghere din statele 
membre și din Uniune și 

(b) existența și funcționarea efectivă a 
uneia sau a mai multor autorități de 
supraveghere independente în țara terță sau 
în cadrul organizației internaționale în 
cauză, care are responsabilitatea de a 
asigura respectarea normelor în materie de 
protecție a datelor, inclusiv suficiente 
competențe de sancționare, de a asista și 
de a consilia persoana vizată în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor sale și de a 
coopera cu autoritățile de supraveghere din 
statele membre și din Uniune și 

Or. en
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Amendamentul 595
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate decide, în limitele 
prezentei directive, că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță sau o organizație 
internațională asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 57 alineatul (2).

(3) Comisiei i se conferă competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 56 pentru a completa lista 
inclusă în anexa [x] a țărilor terțe, a 
teritoriilor sau a sectoarelor de prelucrare 
din țările terțe sau a organizațiilor 
internaționale care asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2).
La stabilirea nivelului de protecție, 
Comisia trebuie să evalueze dacă 
legislația relevantă, atât cea generală, cât 
și cea sectorială, în vigoare într-o țară 
terță sau în cadrul unei organizații 
internaționale le garantează drepturi 
efective și opozabile, inclusiv căi de atac 
administrative și judiciare efective 
persoanelor vizate, în special persoanelor 
vizate ale căror date cu caracter personal 
sunt transferate.

Or. de

Justificare

Întrucât stabilirea nivelului de protecție are un caracter cuprinzător, se depășește ceea ce 
este necesar pentru a aplica condiții uniforme de punere în aplicare, iar aceste elemente 
neesențiale trebuie, prin urmare, să facă obiectul unei delegări a competențelor legislative în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE. O modificare corespunzătoare este, de asemenea, 
propusă în Regulamentul general privind protecția datelor.

Amendamentul 596
Axel Voss

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

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

(4) În temeiul articolului 340 alineatul (2) 
din TFUE și al jurisprudenței constante a 
Curții de Justiție și în conformitate cu 
principiile generale comune legislațiilor 
statelor membre, Uniunea repară orice 
prejudiciu cauzat de instituțiile sale în 
îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv orice 
prejudiciu cauzat de utilizarea abuzivă a 
datelor cu caracter personal ca urmare a 
stabilirii unui nivel de protecție incorect 
în temeiul alineatelor (2) și (3).

Or. de

Amendamentul 597
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate decide, în limitele 
prezentei directive, că o țară terță, un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
acea țară terță, sau o organizație 
internațională nu asigură un nivel de 
protecție adecvat în sensul alineatului (2), 
în special în cazurile în care legislația 
relevantă, atât cea generală, cât și cea 
sectorială, în vigoare în țara terță sau în 
organizația internațională, nu garantează 
drepturi efective și opozabile, inclusiv căi 
de atac administrative și judiciare efective 
pentru persoanele vizate, în special pentru 
acele persoanele vizate care își au 
reședința în Uniune și ale căror date cu 
caracter personal sunt transferate. Actele 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 57 alineatul (2), 
sau, în cazuri de extremă urgență pentru 
persoanele fizice în ceea ce privește 

eliminat
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dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 57 alineatul (3).

Or. de

Amendamentul 598
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre asigură că, atunci 
când Comisia ia o decizie în temeiul 
alineatului (5), potrivit căreia 
transferurile de date cu caracter personal 
către țara terță, un teritoriu sau un sector 
de prelucrare din acea țară terță sau către 
organizația internațională în cauză sunt 
interzise, decizia respectivă nu aduce 
atingere transferurilor efectuate în 
temeiul articolului 35 alineatul (1) sau în 
conformitate cu articolul 36. La 
momentul oportun, Comisia efectuează 
consultări cu țara terță sau organizația 
internațională în vederea remedierii 
situației apărute în urma deciziei luate în 
conformitate cu alineatul (5) al 
prezentului articol.

eliminat

Or. de

Amendamentul 599
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia monitorizează aplicarea 
actelor de punere în aplicare la care se 

eliminat



PE506.128v02-00 96/140 AM\929834RO.doc

RO

face referire la alineatele (3) și (5).

Or. de

Amendamentul 600
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35 eliminat
Transferurile în baza unor garanții 

adecvate
(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, statele 
membre prevăd dispoziții potrivit cărora 
un transfer de date cu caracter personal 
către un destinatar dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
în condițiile în care:
(a) s-au prezentat garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie sau
(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal și a 
concluzionat că există garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal.
(2) Decizia privind transferurile în 
temeiul alineatului (1) litera (b) trebuie să 
fie luată de personalul autorizat în acest 
sens. Aceste transferuri trebuie să fie 
documentate, iar documentele trebuie să 
fie puse la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

Or. de
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Amendamentul 601
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, statele 
membre prevăd dispoziții potrivit cărora un 
transfer de date cu caracter personal către 
un destinatar dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc în 
condițiile în care:

(1) Comisia nu a luat o decizie în temeiul 
articolului 34, statele membre prevăd 
dispoziții potrivit cărora un transfer de date 
cu caracter personal către un destinatar 
dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

Or. en

Amendamentul 602
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, statele 
membre prevăd dispoziții potrivit cărora un 
transfer de date cu caracter personal către 
un destinatar dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc în 
condițiile în care:

(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, statele 
membre prevăd dispoziții potrivit cărora un 
transfer de date cu caracter personal către o 
autoritate publică competentă dintr-o țară 
terță sau o organizație internațională poate 
avea loc în condițiile în care s-au prezentat 
garanții corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie.

(a) s-au prezentat garanții corespunzătoare 
în ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie sau 



PE506.128v02-00 98/140 AM\929834RO.doc

RO

(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal și a 
concluzionat că există garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 603
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) s-au prezentat garanții corespunzătoare 
în ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie sau

(a) s-au prezentat garanții corespunzătoare 
în ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal printr-un instrument cu 
forță juridică obligatorie și

Or. en

Amendamentul 604
Sophia in 't Veld

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) autoritatea de supraveghere a 
acordat o autorizație prealabilă pentru 
transfer.

Or. en
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Amendamentul 605
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal și a 
concluzionat că există garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. en

Amendamentul 606
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal și a 
concluzionat că există garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 607
Jan Philipp Albrecht

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

(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal și a concluzionat 
că există garanții corespunzătoare în ceea 
ce privește protecția datelor cu caracter 
personal.

(b) Comitetul european pentru protecția 
datelor a evaluat dacă operatorul 
destinatar sau persoana împuternicită de 
către operator îndeplinește toate cerințele 
legale și respectă cele mai bune practici
aferente în general transferului de date cu 
caracter personal prevăzute de prezenta 
directivă, în special în ceea ce privește 
datele cu caracter personal colectate 
inițial de entități private, și a concluzionat 
că există garanții corespunzătoare în ceea 
ce privește protecția datelor cu caracter 
personal; sau

Or. en

Justificare

Transferurile către țări terțe nu se pot întemeia pe autoevaluarea efectuată de operator sau 
de persoana împuternicită de operator. Astfel de transferuri trebuie să se bazeze întotdeauna 
pe un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic. A se vedea, de asemenea, 
punctul 415 din avizul AEPD.

Amendamentul 608
Jan Philipp Albrecht

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) legislația statului membru permite 
transferurile specifice de date cu caracter 
personal care sunt strict necesare și 
proporționale, sub rezerva dispozițiilor 
relevante ale dreptului Uniunii Europene 
sau ale dreptului internațional public și, 
în special, a dispozițiilor CEDO, astfel 
cum au fost interpretate de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului.
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Or. en

Amendamentul 609
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia privind transferurile în 
temeiul alineatului (1) litera (b) trebuie să 
fie luată de personalul autorizat în acest 
sens. Aceste transferuri trebuie să fie 
documentate, iar documentele trebuie să 
fie puse la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

eliminat

Or. en

(Numerotare greșită a alineatelor în documentul Comisiei.)

Amendamentul 610
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Decizia privind transferurile în 
temeiul alineatului (1) litera (b) trebuie să 
fie luată de personalul autorizat în acest 
sens. Aceste transferuri trebuie să fie 
documentate, iar documentele trebuie să fie 
puse la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

(2) Aceste transferuri trebuie să fie 
documentate, iar documentele trebuie să fie 
puse la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

Or. en

(Numerotare greșită a alineatelor în documentul Comisiei.)
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Amendamentul 611
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35a
Transferurile în baza unor garanții 

adecvate
(1) În cazul în care Comisia nu a luat o 
decizie în temeiul articolului 34, un 
transfer de date cu caracter personal către 
un destinatar dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
în condițiile în care:
(a) s-au prezentat garanții 
corespunzătoare în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal 
printr-un instrument cu forță juridică 
obligatorie sau
(b) operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator a evaluat toate 
circumstanțele aferente transferului de 
date cu caracter personal [articolul 34 
alineatul (2)] și a concluzionat că există 
garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, sau
(c) transferul de date cu caracter personal 
ar fi permis, de fapt, și în urma constatării 
de către Comisie a absenței unui nivel 
adecvat de protecție (articolul 36).

Or. de

Amendamentul 612
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 35 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 35b
Transferul de date cu caracter personal 

care provin din alte state membre
(1) Statele membre prevăd ca, în plus față 
de condițiile menționate mai sus, orice 
transfer de date cu caracter personal 
efectuat de o autoritate competentă – în 
cazul datelor care au fost transmise sau 
puse la dispoziție de autoritatea 
competentă unui alt stat membru, inclusiv 
unei țări terțe sau unei organizații 
internaționale – să fie permis numai în 
cazul în care:
(a) destinatarului din țara terță sau 
organismului internațional destinatar îi 
revine răspunderea pentru prevenirea 
riscurilor, cercetarea, descoperirea sau 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
pentru executarea pedepselor;
(b) statul membru din care au fost 
transferate datele și-a dat acordul de a le 
transfera în conformitate cu legislația sa 
națională; și
(c) în cazurile menționate la articolul 34a 
alineatul (3) și la articolul 35 literele (b) și 
(c), statul membru din care au fost 
transferate datele consideră, de asemenea, 
că garanțiile privind protecția datelor 
transferate sunt adecvate în conformitate 
cu legislația națională.
(2) Transferul ulterior fără acordul 
prealabil în conformitate cu alineatul (1) 
litera (b) este permis numai dacă 
transferul de date este esențial pentru 
prevenirea unui pericol iminent și grav la 
adresa securității publice a unui stat 
membru ori a unei țări terțe sau la adresa 
intereselor fundamentale ale unui stat 
membru, iar consimțământul prealabil nu 
poate fi obținut în timp util. Autoritatea 
responsabilă de acordarea 
consimțământului este informată fără 
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întârziere.
(3) Prin derogare de la alineatul (1) 
litera (c), datele cu caracter personal pot 
fi transferate ulterior numai dacă acest 
lucru este prevăzut de legislația națională 
a statului membru care transferă datele, 
având în vedere:
(a) interesele legitime esențiale ale 
persoanei vizate sau
(b) interesele legitime prioritare, în 
special interese publice importante.
(4) Transferul de date cu caracter 
personal către alte organisme decât cele 
publice este permis numai în condițiile 
menționate la articolul 7a alineatul (1).

Or. de

Justificare

Articolul 35b corespunde articolului 13 din Decizia-cadru 2088/977/JAI; acesta introduce 
norme speciale privind gestionarea datelor transferate din alte state membre și le asigură o 
protecție specială. Dispoziția servește la protejarea statului membru din care provin datele și 
creează astfel încrederea necesară pentru schimbul de date în interiorul Uniunii, datele 
transmise neputând fi prelucrate ulterior după preferința statelor destinatare.

Amendamentul 613
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Derogări

Prin derogare de la articolele 34 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
numai în condițiile în care:
(a) transferul este necesar pentru 
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protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale unei alte persoane sau
(b) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate, în cazul în care legea 
statului membru care transferă datele cu 
caracter personal prevede acest lucru sau
(c) transferul datelor este esențial pentru 
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa siguranței publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe sau
(d) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, în scopul prevenirii, 
investigării, identificării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
sancțiunilor penale sau
(e) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță legat de prevenirea, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau de executarea unei 
anumite sancțiuni penale.

Or. de

Amendamentul 614
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat
Derogări

Prin derogare de la articolele 34 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
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numai în condițiile în care:
(a) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor vitale ale persoanei 
vizate sau ale unei alte persoane sau 
(b) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate, în cazul în care legea 
statului membru care transferă datele cu 
caracter personal prevede acest lucru sau 
(c) transferul datelor este esențial pentru 
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa siguranței publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe sau
(d) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, în scopul prevenirii, 
investigării, identificării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
sancțiunilor penale sau 
(e) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță legat de prevenirea, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau de executarea unei 
anumite sancțiuni penale.

Or. en

Amendamentul 615
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 36 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogare Derogări în cazul transferurilor specifice

Or. en
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Amendamentul 616
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolele 34 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

Prin derogare de la articolele 34 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o autoritate publică 
competentă dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională poate avea loc 
numai în condițiile în care operatorul de 
date a fost autorizat anterior în 
conformitate cu alineatul (1a) și:

Or. en

Amendamentul 617
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la articolele 34 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc numai în 
condițiile în care:

Transferul de date cu caracter personal 
către țara terță vizată, respectiv către un 
teritoriu sau un sector de prelucrare din 
această țară ori către organizația 
internațională în cauză nu are loc în 
cazul în care Comisia, în conformitate cu 
articolul 34 alineatul (5), constată absența 
unui nivel adecvat de protecție și în cazul 
în care interesele legitime ale persoanei 
vizate în prevenirea unui astfel de transfer 
primează în fața interesului public privind 
transferul de date respectiv. 
Prin derogare de la alineatul (1) și de la 
articolul 35, statele membre pot prevedea
dispoziții potrivit cărora un transfer de date 
cu caracter personal către o țară terță sau o 
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organizație internațională poate avea loc 
numai în condițiile în care:

Or. en

Amendamentul 618
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transferurile de date decise pe baza unor 
derogări trebuie justificate corespunzător 
și se limitează la ceea ce este strict 
necesar, iar frecventele transferuri masive 
de date nu sunt permise.

Or. pt

Amendamentul 619
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd că, înainte de 
efectuarea unui transfer în temeiul 
primului paragraf, autoritatea de 
supraveghere autorizează în prealabil 
operatorul, în scopul de a asigura 
conformitatea transferului cu dispozițiile 
adoptate în temeiul prezentei directive și 
în special în scopul de a atenua riscurile 
pentru persoana vizată.

Or. en
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Amendamentul 620
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că transferul 
datelor cu caracter personal se efectuează 
numai în conformitate cu dispozițiile 
prevăzute de prezentul articol, în cazul în 
care:
(a) autoritatea de supraveghere a 
autorizat în prealabil operatorul; și
(b) transferul cuprinde numai date strict 
necesare pentru atingerea scopului în 
care au fost transferate; și
(c) toate transferurile sunt complet 
documentate, incluzând data și ora 
transferului, autoritatea destinatară, 
justificarea transferului și datele 
transferate. Această documentație este 
pusă la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

Or. en

Amendamentul 621
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora, în cazul în care se invocă oricare 
dintre derogările de la alineatul (1), 
operatorul:
(a) transferă doar datele cu caracter 
personal strict necesare pentru atingerea 
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scopului transferului; și
(b) documentează aceste transferuri, 
incluzând data și ora transferului, 
informații cu privire la autoritatea 
destinatară, justificarea transferului și 
datele transferate. Această documentație 
este pusă la dispoziția autorității de 
supraveghere, la cerere.

Or. en

Amendamentul 622
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transferul este necesar pentru protejarea 
intereselor vitale ale persoanei vizate sau 
ale unei alte persoane sau 

(a) transferul este necesar pentru protejarea 
intereselor vitale ale persoanei vizate sau 
ale unei alte persoane, în special în ceea ce 
privește siguranța și bunăstarea fizică sau 

Or. en

Amendamentul 623
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 36 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) transferul datelor este esențial pentru 
prevenirea unei amenințări imediate și 
grave la adresa siguranței publice a unui 
stat membru sau a unei țări terțe sau

(c) transferul datelor este limitat la un caz 
specific și esențial pentru prevenirea unei 
amenințări imediate și grave la adresa 
siguranței publice a unui stat membru sau a 
unei țări terțe sau

Or. en
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Amendamentul 624
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36a
Excepții privind transferul de date în 
urma evaluării intereselor în cazuri 

concrete
(1) Transferul de date cu caracter 
personal către țara terță vizată, respectiv 
către un teritoriu sau un sector de 
prelucrare din această țară ori către 
organizația internațională în cauză nu are 
loc în cazul în care Comisia, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (5), 
constată absența unui nivel adecvat de 
protecție și în cazul în care interesele 
legitime ale persoanei vizate în prevenirea 
unui astfel de transfer primează în fața 
interesului public privind transferul de 
date respectiv.
(2) Caracterul adecvat al nivelului de 
protecție asigurat într-un caz concret este 
unul dintre factorii luați în considerare la 
stabilirea intereselor care primează. La 
evaluarea caracterului adecvat al 
nivelului de protecție într-un caz concret, 
se acordă o atenție deosebită 
circumstanțelor legate de transferul de 
date propus, în special cu privire la:
(a) tipul datelor care urmează să fie 
transferate;
(b) scopul (scopurile) transferului; și 
(c) durata prelucrării planificate în țara 
terță.
(3) Prin derogare de la articolele 1 și 35, 
statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o 
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organizație internațională poate avea loc 
numai în condițiile în care:
(a) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor vitale și legitime ale 
persoanei vizate sau ale unei alte 
persoane, în special din punctul de vedere 
al siguranței și al bunăstării fizice ale 
acestora;
(b) transferul este necesar pentru 
protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate, în cazul în care legea 
statului membru care transferă datele cu 
caracter personal prevede acest lucru sau
(c) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, în scopul prevenirii, 
investigării, identificării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
sancțiunilor penale sau
(d) transferul este necesar, în cazuri 
individuale, pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță legat de prevenirea, investigarea, 
identificarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor sau de executarea unei 
anumite sancțiuni penale.
(4) În cazuri individuale, poate exista un 
nivel adecvat de protecție dacă țara terță 
vizată, un teritoriu, un sector de 
prelucrare ori un organism interstatal sau 
supranațional din țara terță respectivă sau 
organizația internațională în cauză 
garantează o protecție adecvată a datelor 
transferate.

Or. de

Justificare

Reformularea articolului 36 urmează logica articolelor 34 și 35. În cazuri individuale extrem 
de limitate, trebuie să existe posibilitatea de a transfera date – sub rezerva celor mai stricte 
condiții – către țări terțe care nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, în scopul 
protejării unor interese deosebit de importante, cum ar fi viața și integritatea fizică. 

Amendamentul 625
Axel Voss
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Propunere de directivă
Articolul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează destinatarul 
cu privire la orice restricție privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura respectarea acestor restricții.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit
cărora operatorul informează destinatarul 
cu privire la orice restricție privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura respectarea acestor restricții. 
Primul paragraf se aplică și pentru 
restricțiile privind prelucrarea, care 
trebuie respectate de către operator în 
conformitate cu articolul 7a alineatul (3). 

Or. de

Justificare

Atunci când datele se transmit pe teritoriul UE, restricțiile transfrontaliere privind 
prelucrarea trebuie să se aplice și în cazul în care aceste date sunt apoi transmise mai 
departe către o țară terță. În caz contrar, nu ar exista încrederea necesară efectuării 
schimbului de date în cadrul UE.

Amendamentul 626
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează destinatarul 
cu privire la orice restricție privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura respectarea acestor restricții.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora operatorul informează destinatarul 
cu privire la orice restricție privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
ia toate măsurile rezonabile pentru a 
asigura respectarea acestor restricții. 
Operatorul informează, de asemenea, 
destinatarul datelor cu caracter personal 
cu privire la orice actualizare, rectificare 
sau ștergere a datelor, iar destinatarul 
efectuează, de asemenea, notificarea 
corespunzătoare în cazul în care datele au 
fost transferate ulterior.

Or. pt
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Amendamentul 627
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), Comisia ia 
măsurile necesare pentru a consolida 
relațiile cu țările terțe sau cu organizațiile 
internaționale, în special cu autoritățile lor 
de supraveghere, în cazul în care Comisia a 
decis că acestea asigură un nivel adecvat de 
protecție în sensul articolului 34 alineatul 
(3).

(2) În sensul alineatului (1), Comisia ia, în 
cadrul domeniului de aplicare al prezentei 
directive, măsurile necesare pentru a 
consolida relațiile cu țările terțe sau cu 
organizațiile internaționale, în special cu 
autoritățile lor de supraveghere, în cazul în 
care Comisia a decis că acestea asigură un 
nivel adecvat de protecție în sensul 
articolului 34 alineatul (3). În acest caz, 
Comisia respectă competențele statelor 
membre și măsurile legale sau concrete 
luate în exercitarea acestor competențe.

Or. de

Amendamentul 628
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul Va

Articolul 38a

(1) Statele membre se asigură că 
operatorul nu transmite date cu caracter 
personal unei persoane fizice sau juridice 
care nu face obiectul dispozițiilor adoptate 
în temeiul prezentei directive, cu excepția 
cazurilor în care:
(a) transmiterea respectă legislația 
Uniunii sau legislația națională; precum 
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și
(b) destinatarul are domiciliul într-un stat 
membru al Uniunii Europene; și
(c) niciun interes specific legitim al 
persoanei vizate nu împiedică 
transmiterea; și
(d) transmiterea este necesară într-o 
situație specifică în care operatorul 
transmite date cu caracter personal 
pentru:
(i) îndeplinirea unei sarcini în mod legal 
atribuite acestuia; sau
(ii) prevenirea unui pericol imediat și grav 
la adresa siguranței publice; sau
(iii) prevenirea unei vătămări grave a 
drepturilor persoanelor.
(2) Operatorul informează destinatarul cu 
privire la scopul pentru care datele cu 
caracter personal pot fi prelucrate în mod 
exclusiv.
(3) Operatorul de date informează 
destinatarul cu privire la restricțiile 
asupra prelucrării datelor și se asigură că 
aceste restricții sunt respectate.

Or. en

Amendamentul 629
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 40 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Statele membre se asigură că 
autoritatea de supraveghere face obiectul 
unui control financiar care nu aduce 
atingere independenței sale. Statele 
membre se asigură că autoritatea de 
supraveghere dispune de bugete anuale 
distincte, care vor fi gestionate de către 
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această autoritate, cu autonomie deplină.
Bugetele se fac publice.

Or. pt

Amendamentul 630
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 631
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 632
Axel Voss
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Propunere de directivă
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul expirării mandatului sau al 
demisiei membrului, acesta continuă să își 
exercite îndatoririle până la numirea unui 
nou membru.

(5) În cazul expirării mandatului sau al 
demisiei membrului, acesta continuă, la 
cerere, să își exercite îndatoririle până la 
numirea unui nou membru.

Or. de

Justificare

În cazul unei concedieri pe motiv de erori grave, continuarea necondiționată a activității 
până la numirea unui succesor nu ar fi acceptabilă. Prin urmare, continuarea activității ar 
trebui să se poată efectua numai la cerere.

Amendamentul 633
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare autoritate de 
supraveghere exercită, pe teritoriul statului 
membru de care aparține, funcțiile cu care 
este investită în conformitate cu prezenta 
directivă.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora fiecare autoritate de 
supraveghere exercită, pe teritoriul statului 
membru de care aparține, cel puțin 
funcțiile cu care este investită în 
conformitate cu prezenta directivă.

Or. de

Amendamentul 634
Monika Hohlmeier

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora autoritatea de 

(2) Autoritatea de supraveghere nu este 
responsabilă de supravegherea sarcinilor 
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supraveghere nu are competența de a 
supraveghea operațiunile de prelucrare ale 
instanțelor atunci când acestea acționează 
în exercițiul funcției lor jurisdicționale.

atribuite jurisdicției independente a 
instanțelor. Același lucru se aplică în 
cazul în care operațiunile de prelucrare 
sunt solicitate, aprobate sau declarate 
admisibile de sistemul judiciar, care 
acționează independent.

Or. de

Amendamentul 635
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) monitorizează și asigură aplicarea 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, precum și a măsurilor de punere 
în aplicare aferente acesteia;

(a) monitorizează și asigură aplicarea cel 
puțin a dispozițiilor adoptate în temeiul 
prezentei directive, precum și a măsurilor 
de punere în aplicare aferente acesteia;

Or. de

Amendamentul 636
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării dreptului asociațiilor de a acționa în 
justiție, prevăzut la articolul 50.

Amendamentul 637
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(e) desfășoară anchete fie din proprie 
inițiativă, fie pe baza unei reclamații sau la 
cererea altei autorități de supraveghere și 
informează într-un termen rezonabil 
persoana vizată cu privire la rezultatul 
anchetelor, în cazul în care persoana vizată 
a depus o reclamație; autoritatea de 
supraveghere poate desfășura astfel de 
anchete și din proprie inițiativă, în 
limitele legislației naționale;

Or. de

Amendamentul 638
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 639
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare autoritate de supraveghere 
promovează în cadrul sarcinilor și 
competențelor conferite, precum și în 
limitele legislației naționale, acțiuni de 
sensibilizare a publicului cu privire la 
riscurile, normele, garanțiile și drepturile în 
materie de prelucrare a datelor cu caracter 
personal. Se acordă atenție specială 
activităților care se adresează în mod 
special minorilor.

Or. de

Amendamentul 640
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care cererile sunt abuzive, 
în special din cauza caracterului repetitiv 
al acestora, autoritatea de supraveghere 
poate percepe o taxă sau poate să nu dea 
curs cererii persoanei vizate. Sarcina 
probei cu privire la caracterul abuziv al 
cererii revine autorității de supraveghere.

(6) Autoritatea de supraveghere poate 
refuza să dea curs cererii persoanei vizate 
numai în cazul în care cererea este 
absolut excesivă. Sarcina probei cu privire 
la caracterul absolut excesiv al cererii 
revine autorității de supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 641
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care cererile sunt abuzive, în 
special din cauza caracterului repetitiv al 
acestora, autoritatea de supraveghere poate 
percepe o taxă sau poate să nu dea curs 
cererii persoanei vizate. Sarcina probei cu 
privire la caracterul abuziv al cererii revine 
autorității de supraveghere.

(6) În cazul în care cererile sunt foarte
abuzive, în special din cauza caracterului 
repetitiv al acestora, autoritatea de 
supraveghere poate percepe o taxă sau 
poate să nu dea curs cererii persoanei 
vizate. Sarcina probei cu privire la 
caracterul foarte abuziv al cererii revine 
autorității de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 642
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care cererile sunt abuzive, în 
special din cauza caracterului repetitiv al 
acestora, autoritatea de supraveghere poate 
percepe o taxă sau poate să nu dea curs 
cererii persoanei vizate. Sarcina probei cu 
privire la caracterul abuziv al cererii revine 
autorității de supraveghere.

(6) În cazul în care plângerile sunt în mod 
evident excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv al acestora, 
autoritatea de supraveghere poate percepe 
o taxă rezonabilă. Sarcina probei cu privire 
la caracterul abuziv al cererii revine 
autorității de supraveghere.

Or. en

Amendamentul 643
Jan Philipp Albrecht
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Propunere de directivă
Articolul 45 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care cererile sunt abuzive, în 
special din cauza caracterului repetitiv al 
acestora, autoritatea de supraveghere poate 
percepe o taxă sau poate să nu dea curs 
cererii persoanei vizate. Sarcina probei cu
privire la caracterul abuziv al cererii revine 
autorității de supraveghere.

(6) În cazul în care cererile sunt în mod 
vădit excesive, în special din cauza 
caracterului repetitiv al acestora, 
autoritatea de supraveghere poate percepe 
o taxă rezonabilă. Sarcina probei cu privire 
la caracterul excesiv al cererii revine 
autorității de supraveghere.

Or. en

Justificare

Amendament necesar pentru a asigura coerența cu regulamentul privind protecția datelor.

Amendamentul 644
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 46 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie investită, în special, cu 
următoarele competențe:

eliminat

(a) competențe de investigare, cum ar fi 
competențe privind accesul la datele care 
fac obiectul operațiilor de prelucrare și 
competențe privind colectarea tuturor 
informațiilor necesare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor sale de supraveghere;
(b) competențe efective de intervenție, 
cum ar fi competențe de a emite avize 
înainte ca operațiunile de prelucrare să 
fie efectuate și de a asigura publicarea 
corespunzătoare a acestor avize, de a 
ordona restricționarea, ștergerea sau 
distrugerea datelor, de a impune o 
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interdicție temporară sau definitivă de 
prelucrare, de a adresa operatorului un 
avertisment sau o mustrare sau de a sesiza 
parlamentele naționale sau alte instituții 
politice;
(c) competența de a acționa în justiție în 
cazul în care dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive au fost 
încălcate sau de a aduce aceste încălcări 
în atenția autorităților judiciare.

Or. en

Amendamentul 645
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 46 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora autoritatea de 
supraveghere poate:
(a) să notifice operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator cu privire 
la presupusa încălcare a dispozițiilor care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal și, după caz, să dispună 
remedierea încălcării de către operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator, în mod specific, pentru 
îmbunătățirea protecției de care 
beneficiază persoana vizată;
(b) să impună operatorului să respecte 
cerințele persoanei vizate de a-și exercita 
drepturile în conformitate cu prezenta 
directivă, inclusiv cu cele prevăzute la 
articolele 12-17, atunci când aceste 
cerințe au fost refuzate ca o încălcare a 
dispozițiilor respective;
(c) să impună operatorului sau persoanei 
împuternicite de operator să furnizeze 
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informații în conformitate cu articolul 10 
alineatele (1) și (2) și articolele 11, 28 și 
29;
(d) să asigure respectarea avizelor privind 
consultările prealabile prevăzute la 
articolul 26;
(e) să adreseze un avertisment sau o 
mustrare operatorului sau persoanei 
împuternicite de către operator;
(f) să dispună rectificarea, ștergerea sau 
distrugerea tuturor datelor atunci când 
acestea au fost prelucrate cu încălcarea 
dispozițiilor prezentei directive, precum și 
notificarea acestor acțiuni terților cărora 
le-au fost dezvăluite aceste date;
(g) să impună interdicția temporară sau 
definitivă privind prelucrarea;
(h) să suspende fluxurile de date către un 
destinatar într-o țară terță sau către o 
organizație internațională;
(i) să informeze parlamentele naționale, 
guvernul sau alte instituții publice și 
publicul în acest sens.
(2) Fiecare autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator:
(a) accesul la toate datele cu caracter 
personal, la toate documentele și la toate 
informațiile necesare pentru executarea 
atribuțiilor sale de supraveghere;
(b) accesul la oricare din localurile sale, 
inclusiv la eventualele echipamente și 
mijloace de prelucrare a datelor, în 
conformitate cu legislația națională, în 
cazul în care există motive întemeiate de a 
presupune că se efectuează o activitate 
care contravine prezentei directive, fără a 
aduce atingere unei autorizări judiciare, 
dacă legislația națională impune acest 
lucru.
(3) Fără a aduce atingere articolului 43, 
statele membre prevăd dispoziții conform 
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cărora nu se introduc cerințe 
suplimentare de confidențialitate la 
cererea autorităților de supraveghere.
(4) Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora obținerea accesului la 
informații clasificate la un nivel similar 
cu EU CONFIDENȚIAL sau superior 
acestuia presupune controale de 
securitate suplimentare conforme cu 
dreptul intern. În cazul în care legislația 
statului membru în care se află 
autoritatea de supraveghere nu impune 
niciun control suplimentar de securitate, 
acest lucru trebuie să fie recunoscut de 
toate celelalte state membre.
(5) Fiecare autoritate de supraveghere are 
competența de a sesiza autoritățile 
judecătorești, în cazul încălcării 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive, și de a participa la proceduri 
judiciare și de a sesiza o instanță 
competentă, în conformitate cu 
articolul 53 alineatul (2).
(6) Toate autoritățile de supraveghere au 
competența de a impune sancțiuni în 
cazul unor infracțiuni de natură 
administrativă.

Or. en

Amendamentul 646
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 46 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) competențe de investigare, cum ar fi 
competențe privind accesul la datele care 
fac obiectul operațiilor de prelucrare și
competențe privind colectarea tuturor 
informațiilor necesare pentru îndeplinirea 

(a) competențe de investigare, cum ar fi 
competențe privind accesul la toate datele 
cu caracter personal și la toate 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
îndatoririlor sale de supraveghere și 
accesul la oricare dintre incintele 



PE506.128v02-00 126/140 AM\929834RO.doc

RO

îndatoririlor sale de supraveghere; operatorului, inclusiv la echipamentul și 
la mijloacele de prelucrare a datelor.

Or. en

Amendamentul 647
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 46 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) competența de a acționa în justiție în 
cazul în care dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive au fost încălcate 
sau de a aduce aceste încălcări în atenția 
autorităților judiciare.

(c) competența de a acționa în justiție în 
cazul în care dispozițiile adoptate în 
temeiul prezentei directive au fost încălcate 
sau de a aduce aceste încălcări în atenția 
autorităților judiciare. Deciziile autorității 
de supraveghere care fac obiectul unor 
reclamații pot fi acționate în justiție.

Or. de

Justificare

Dreptul de a acționa în instanță introdus este firesc, iar formularea este preluată din textul 
articolului 25 alineatul (2) litera (c) din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 648
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

Informatorii

Comisia prezintă o propunere legislativă 
care să specifice condițiile și criteriile de 
garantare a protecției juridice a 
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informatorilor, raportând nerespectarea 
prevederilor prezentei directive de către 
un operator de date sau de o persoană 
împuternicită de către operator în termen 
de un an de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 649
Dimitrios Droutsas

Propunere de directivă
Articolul 46 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 46a

(1) Statul membru se asigură că fiecare 
autoritate de supraveghere are 
competențe de investigare pentru a obține 
din partea operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator accesul la 
oricare din sediile sale, inclusiv la 
eventualele echipamente și mijloace de 
prelucrare a datelor.
(2) Statele membre se asigură că fiecare 
autoritate de supraveghere dispune de 
toate informațiile și documentele necesare 
pentru exercitarea competențelor de 
investigare. Nicio cerință de 
confidențialitate nu se poate opune 
solicitărilor autorităților de supraveghere, 
cu excepția cerinței de secret profesional 
la care se face trimitere în articolul 43.
(3) Statele membre pot prevedea dispoziții 
potrivit cărora pentru obținerea accesului 
la informații clasificate la un nivel similar 
cu EU CONFIDENȚIAL sau superior 
acestuia este nevoie de controale de 
securitate suplimentare conforme cu 
dreptul intern. În cazul în care legislația 
statului membru în care se află 
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autoritatea de supraveghere nu impune 
niciun control suplimentar de securitate, 
acest lucru trebuie să fie recunoscut de 
toate celelalte state membre.

Or. en

Amendamentul 650
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport anual cu 
privire la activitățile sale. Acest raport este 
pus la dispoziția Comisiei și a Comitetului 
european pentru protecția datelor.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport cu privire 
la activitățile sale la intervale regulate de 
maximum trei ani.

Or. de

Amendamentul 651
Sophia in 't Veld

Propunere de directivă
Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport anual cu 
privire la activitățile sale. Acest raport este 
pus la dispoziția Comisiei și a Comitetului 
european pentru protecția datelor.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport anual cu 
privire la activitățile sale. Acest raport este 
pus la dispoziția publicului, a 
parlamentului național, a Comisiei și a 
Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 652
Jan Mulder

Propunere de directivă
Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport anual cu 
privire la activitățile sale. Acest raport este 
pus la dispoziția Comisiei și a Comitetului 
european pentru protecția datelor.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport anual cu 
privire la activitățile sale. Acest raport este 
publicat și pus la dispoziția Comisiei și a 
Comitetului european pentru protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 653
Jan Philipp Albrecht

Propunere de directivă
Articolul 47 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport anual cu 
privire la activitățile sale. Acest raport este 
pus la dispoziția Comisiei și a Comitetului 
european pentru protecția datelor.

Statele membre prevăd dispoziții potrivit 
cărora fiecare autoritate de supraveghere 
trebuie să întocmească un raport cu privire 
la activitățile sale cel puțin din doi în doi 
ani. Acest raport este prezentat 
parlamentului național și este pus la 
dispoziția Comisiei, a Comitetului 
european pentru protecția datelor și a 
publicului. Acesta include informații cu 
privire la măsura în care autoritățile 
competente din jurisdicția lor au accesat 
datele deținute de entități private pentru a 
ancheta sau pentru a urmări penal 
infracțiuni.

Or. en



PE506.128v02-00 130/140 AM\929834RO.doc

RO

Amendamentul 654
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora orice organism, organizație 
sau asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora 
și care a fost constituită în mod adecvat, 
în conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia 
sau mai multor persoane vizate, în cazul 
în care consideră că drepturile de care 
persoanele vizate beneficiază în temeiul 
prezentei directive au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor cu caracter 
personal. Organizația sau asociația 
trebuie să fie mandatată în mod 
corespunzător de către persoana 
(persoanele) vizată(e).

eliminat

Or. de

Justificare

Prelucrarea menționată la acest articol prevede eliminarea fără înlocuire a dreptului 
asociațiilor de a acționa în justiție, deoarece, în acest sens, nu există nicio cerință rezonabilă 
privind protecția datelor. În cazul măsurilor polițienești, se ajunge întotdeauna la problema 
afectării individuale.

Amendamentul 655
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 2



AM\929834RO.doc 131/140 PE506.128v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora orice organism, organizație 
sau asociație a cărei activitate urmărește 
protecția drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate cu privire la protecția 
datelor cu caracter personal ale acestora
și care a fost constituită în mod adecvat, în 
conformitate cu legislația unui stat 
membru, are dreptul de a depune o 
plângere la o autoritate de supraveghere 
din orice stat membru în numele uneia sau 
mai multor persoane vizate, în cazul în care 
consideră că drepturile de care persoanele 
vizate beneficiază în temeiul prezentei 
directive au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor cu caracter personal. 
Organizația sau asociația trebuie să fie 
mandatată în mod corespunzător de către 
persoana (persoanele) vizată(e).

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

Or. en

Amendamentul 656
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 657
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 52 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac 
administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere, statele membre 
prevăd dispoziții potrivit cărora orice 
persoană fizică are dreptul la exercitarea 
unei căi de atac judiciare, în cazul în care 
consideră că drepturile de care beneficiază 
conform dispozițiilor adoptate în temeiul 
prezentei directive au fost încălcate ca 
urmare a prelucrării datelor sale cu caracter 
personal efectuate încălcând dispozițiile 
respective.

Fără a aduce atingere vreunei căi de atac 
administrative disponibile, inclusiv 
dreptului de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere, statele membre 
prevăd dispoziții potrivit cărora orice 
persoană fizică are dreptul la exercitarea 
unei căi de atac judiciare, în cazul în care 
drepturile de care beneficiază conform 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive au fost încălcate ca urmare a 
prelucrării datelor sale cu caracter personal 
efectuate încălcând dispozițiile respective.

Or. de

Amendamentul 658
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora orice organism, organizație 
sau asociație menționată la articolul 50 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 51 și 52 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

eliminat

Or. de
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Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării dreptului asociațiilor de a acționa în 
justiție prevăzut la articolul 50.

Amendamentul 659
Cornelia Ernst

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora orice organism, organizație 
sau asociație menționată la articolul 50 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 51 și 52 
în numele uneia sau mai multor persoane 
vizate.

(1) Statele membre prevăd dispoziții 
potrivit cărora orice organism, organizație 
sau asociație menționată la articolul 50 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 51, 52 și 
54 în numele uneia sau mai multor 
persoane vizate.

Or. en

Amendamentul 660
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare autoritate de supraveghere are 
dreptul a participa la proceduri judiciare 
și de a sesiza o instanță, în scopul de a 
asigura aplicarea dispozițiilor adoptate în 
temeiul prezentei directive sau de a 
asigura coerența protecției datelor cu 
caracter personal în cadrul Uniunii.

eliminat

Or. de
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Justificare

Sesizarea ar trebui să depindă întotdeauna de fiecare caz în parte.

Amendamentul 661
Nathalie Griesbeck

Propunere de directivă
Articolul 53 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre garantează faptul că 
copiii beneficiază de drepturile 
menționate la articolele 50-52. În cazul în 
care copiii sunt implicați în procedurile 
prevăzute la articolele 50-52, statele 
membre oferă garanții specifice, îndeosebi 
în ceea ce privește sprijinul juridic.

Or. fr

Justificare

Dacă se ia în considerare caracterul specific al copiilor, trebuie asigurat faptul că drepturile 
lor sunt respectate în mod adecvat, inclusiv dreptul de apel și recurs. 

Amendamentul 662
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 54 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care o autoritate 
competentă dintr-un stat membru a 
transmis date cu caracter personal, 
destinatarul nu poate invoca inexactitatea 
datelor furnizate drept motiv pentru a se 
sustrage răspunderii care îi revine față de 
partea vătămată în conformitate cu 
legislația națională. În cazul în care 
destinatarul plătește despăgubiri pentru 
prejudiciile produse ca urmare a utilizării 
unor date inexacte furnizate, autoritatea 
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competentă care a transmis datele 
rambursează în totalitate destinatarului 
suma plătită cu titlu de despăgubiri, 
ținând cont de orice eroare imputabilă 
destinatarului.

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 19 alineatele (1) și (2) din Decizia-cadru 2008/977/JAI.

Amendamentul 663
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre definesc normele privind 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
dispozițiilor adoptate în temeiul prezentei 
directive și iau toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că acestea sunt puse în 
aplicare. Sancțiunile prevăzute trebuie să 
fie eficace, proporționale și disuasive.

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

A se vedea articolul 24 din Decizia-cadru 2008/977/JAI. 

Amendamentul 664
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 28 alineatul (5) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 34 alineatul (3) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
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nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentei directive.

Or. de

Amendamentul 665
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 28 alineatul (5) 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.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 34 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

Justificare

Amendament depus ca urmare a eliminării delegării din articolul 28 alineatul (5) și a 
modificării de la acte de punere în aplicare la acte delegate din articolul 34 alineatul (3).

Amendamentul 666
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 28 alineatul (5) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție din partea Parlamentului 
European sau Consiliului în termen de 2 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 34 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție din partea Parlamentului 
European sau Consiliului în termen de 2 
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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 2 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

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 2 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. de

Justificare

Amendament depus ca urmare a eliminării delegării din articolul 28 alineatul (5) și a 
modificării de la acte de punere în aplicare la acte delegate din articolul 34 alineatul (3).

Amendamentul 667
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 57 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. de

Justificare

Amendament depus ca urmare a modificărilor aduse articolului 34 alineatul (5).

Amendamentul 668
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile internaționale încheiate de către 
statele membre înainte de intrarea în 

(1) Acordurile internaționale încheiate de 
către statele membre înainte de intrarea în 
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vigoare a prezentei directive sunt 
modificate, dacă este necesar, în termen 
de cinci ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

vigoare a prezentei directive sunt aliniate 
prezentei directive, întrucât, în termen de 
zece ani de la intrarea în vigoare a 
prezentei directive, fac în orice caz 
obiectul unui control special.
(2a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1), normele menționate la 
articolul 36a în cazul unei decizii negative 
privind caracterul adecvat se aplică în 
mod analog acordurilor internaționale 
încheiate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. de

Justificare

Având în vedere numărul și complexitatea acordurilor internaționale actuale, o perioadă de 
adaptare de cinci ani este inadecvat de scurtă și ar trebui să se aplice doar acordurilor 
supuse oricum controalelor. Conținutul articolului 36a nu se poate aplica numai între statele 
membre, ci trebuie, în mod similar, aplicat și acordurilor internaționale actuale.

Amendamentul 669
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 61 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Evaluare Evaluare și revizuire

Or. pt

Amendamentul 670
Carlos Coelho

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia evaluează punerea în aplicare (1) Comisia evaluează punerea în aplicare 
a prezentei directive. Comisia și statele 



AM\929834RO.doc 139/140 PE506.128v02-00

RO

a prezentei directive. membre realizează evaluări periodice și 
obiective, pentru a verifica aplicarea 
corectă a prezentei directive. Comisia este 
responsabilă de coordonarea acestor 
evaluări, în strânsă legătură cu statele 
membre, și include vizite anunțate și 
neanunțate. Parlamentul European și 
Consiliul sunt informate pe durata 
întregului proces și au acces la 
documentele relevante.

Or. pt

Amendamentul 671
Axel Voss

Propunere de directivă
Articolul 61 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive, Comisia 
revizuiește alte acte adoptate de Uniunea 
Europeană care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, investigării, identificării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor, în special a actelor 
adoptate de Uniune menționate la 
articolul 59, pentru a evalua necesitatea 
de a le alinia la prezenta directivă și 
prezintă, după caz, propunerile necesare 
de modificare a acestor acte pentru a 
asigura o abordare uniformă privind 
protecția datelor cu caracter personal care 
intră în domeniul de aplicare al prezentei 
directive.

eliminat

Or. de

Amendamentul 672
Monika Hohlmeier
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Propunere de directivă
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică aceste dispoziții
începând cu xx.xx.201x [data/doi ani de la 
intrarea în vigoare].

Statele membre aplică dispozițiile adoptate 
pentru punerea în aplicare a 
articolelor 23 și 24 cel târziu începând cu 
xx.xx.201x [data/patru ani de la intrarea în 
vigoare].

Or. de

Amendamentul 673
Axel Voss

Propunere de directivă
Anexa 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa 1
Lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a 
sectoarelor de prelucrare din țările terțe 
sau a organizațiilor internaționale care 
asigură un nivel de protecție adecvat în 
sensul articolului 34 alineatul (2)

Or. de

Justificare

Amendament depus ca urmare a modificărilor aduse articolului 34 alineatul (5).


