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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2012)0011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 16 alineatul (2) litera (a) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de 
către Comisie (C7-0025/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1 și avizul Comitetului 
Regiunilor2, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității de către Senatul francez, Camera 
Reprezentanților belgiană, Parlamentul suedez, Camera deputaților italiană și Bundesrat-
ul german, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul 
subsidiarității, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul 
Comisiei pentru afaceri juridice, al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, al 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale (A7-0244/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               

1 JO C 329, 31.7.2012, p.90
2 XXXX
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Integrarea economică și socială care 
rezultă din funcționarea pieței interne a 
condus la o creștere substanțială a 
fluxurilor transfrontaliere. Schimbul de 
date între actorii economici și sociali, 
publici și privați s-a intensificat în întreaga 
Uniune. Conform dreptului Uniunii, 
autoritățile naționale sunt chemate să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal pentru a putea să își 
îndeplinească atribuțiile sau să execute 
sarcini în numele unei autorități într-un alt 
stat membru. 

(4) Integrarea economică și socială care 
rezultă din funcționarea pieței interne a 
condus la o creștere substanțială a 
fluxurilor transfrontaliere. Schimbul de 
date între actorii economici și sociali, 
publici și privați s-a intensificat în întreaga 
Uniune. Conform dreptului Uniunii, 
autoritățile naționale sunt chemate să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal pentru a putea să își 
îndeplinească atribuțiile sau să execute 
sarcini în numele unei autorități într-un alt 
stat membru. În temeiul Convenției 
europene pentru apărarea drepturilor 
omului și a libertăților fundamentale 
(CEDO), statele membre au obligația 
pozitivă de a asigura o reglementare 
adecvată a acestor fluxuri. 

Or. en

Justificare

O clauză de protecție a drepturilor fundamentale pentru a se garanta că punerea în aplicare 
a prezentei directive nu subminează nivelurile naționale de protecție a datelor și alte drepturi 
fundamentale. A se vedea articolul 85a conex.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Evoluțiile tehnologice rapide și 
globalizarea au generat noi provocări 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Amploarea schimbului și a 
colectării de date a crescut spectaculos. 

(5) Evoluțiile tehnologice rapide și 
globalizarea au generat noi provocări 
pentru protecția datelor cu caracter 
personal. Amploarea schimbului și a 
colectării de date a crescut spectaculos. 
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Tehnologia permite atât societăților 
private, cât și autorităților publice să 
utilizeze date cu caracter personal la un 
nivel fără precedent în cadrul activităților 
lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice 
fac publice la nivel mondial informații cu 
caracter personal. Tehnologia a transformat 
deopotrivă economia și viața socială și 
necesită facilitarea în continuare a liberei 
circulații a datelor în cadrul Uniunii și a 
transferului către țări terțe și organizații 
internaționale, asigurând, totodată, un nivel 
ridicat de protecție a datelor cu caracter 
personal.

Tehnologia permite atât societăților 
private, cât și autorităților publice să 
utilizeze date cu caracter personal la un 
nivel fără precedent în cadrul activităților 
lor. Din ce în ce mai multe persoane fizice 
fac publice la nivel mondial informații cu 
caracter personal. Tehnologia a transformat 
deopotrivă economia și viața socială și 
necesită protecții juridice îmbunătățite, 
care să faciliteze libera circulație a datelor 
în cadrul Uniunii și a transferului către țări 
terțe și organizații internaționale, 
asigurând, totodată, un nivel ridicat de 
protecție a datelor cu caracter personal.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Aceste evoluții impun construirea unui 
cadru solid și mai coerent în materie de 
protecție a datelor în Uniune, însoțit de o 
aplicare riguroasă a normelor, luând în 
considerare importanța creării unui climat 
de încredere care va permite economiei 
digitale să se dezvolte pe piața internă. 
Persoanele fizice ar trebui să aibă control 
asupra propriilor date cu caracter personal, 
iar securitatea juridică și practică pentru 
persoane fizice, operatori economici și 
autorități publice ar trebui să fie 
consolidată.

(6) Aceste evoluții impun construirea unui 
cadru solid și mai coerent în materie de 
protecție a datelor în Uniune, însoțit de o 
aplicare riguroasă a normelor, luând în 
considerare importanța creării unui climat 
de încredere care va permite economiei 
digitale să se dezvolte pe piața internă. 
Persoanele fizice ar trebui să aibă control 
asupra propriilor date cu caracter personal. 
Securitatea juridică și practică pentru 
persoane fizice, operatori economici și 
autorități publice ar trebui să fie 
consolidată.

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Obiectivele și principiile Directivei 
95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a 
prevenit fragmentarea modului în care 
protecția datelor este pusă în aplicare în 
Uniune, incertitudinea juridică și percepția 
publică larg răspândită conform căreia 
există riscuri semnificative pentru protecția 
persoanelor fizice care au legătură, în 
special, cu activitatea online. Diferențele 
dintre nivelurile de protecție a drepturilor 
și libertăților persoanelor fizice, în special 
a dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în 
statele membre pot împiedica libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune. Aceste diferențe pot 
constitui, prin urmare, un obstacol în 
desfășurarea de activități economice la 
nivelul Uniunii, pot denatura concurența și 
pot împiedica autoritățile să îndeplinească 
responsabilitățile care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii. Această diferență între 
nivelurile de protecție este cauzată de 
existența unor deosebiri în ceea ce privește 
transpunerea și aplicarea Directivei 
95/46/CE.

(7) Obiectivele și principiile Directivei 
95/46/CE rămân solide, dar aceasta nu a 
prevenit fragmentarea modului în care 
protecția datelor este pusă în aplicare în 
Uniune, incertitudinea juridică și percepția 
publică larg răspândită conform căreia 
există riscuri semnificative pentru protecția 
persoanelor fizice care au legătură, în 
special, cu activitatea online. Diferențele 
dintre nivelurile de protecție a drepturilor 
și libertăților persoanelor fizice, în special 
a dreptului la protecția datelor cu caracter 
personal, în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal permisă în 
statele membre pot împiedica libera 
circulație a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune și conduc, în mod 
inevitabil, la nerespectarea drepturilor 
fundamentale privind protecția vieții 
private și a datelor cu caracter personal. 
Aceste diferențe pot constitui, prin urmare, 
un obstacol în desfășurarea de activități 
economice la nivelul Uniunii, pot denatura 
concurența și pot împiedica autoritățile să 
îndeplinească responsabilitățile care le 
revin în temeiul dreptului Uniunii. Această 
diferență între nivelurile de protecție este 
cauzată de existența unor deosebiri în ceea 
ce privește transpunerea și aplicarea 
Directivei 95/46/CE.

Or. en

Justificare

Aplicarea inconsecventă a legislației privind protecția datelor cu caracter personal conduce, 
în mod inevitabil, la o reducere a drepturilor fundamentale ale cetățenilor.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Protecția efectivă a datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune necesită nu 
numai consolidarea și detalierea drepturilor 
persoanelor vizate și a obligațiilor celor 
care prelucrează și decid prelucrarea 
datelor cu caracter personal, ci și 
competențe echivalente pentru 
monitorizarea și asigurarea conformității 
cu normele de protecție a datelor cu 
caracter personal și sancțiuni echivalente 
pentru autorii infracțiunilor în statele 
membre.

(9) Protecția efectivă a datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune necesită nu 
numai consolidarea și detalierea drepturilor 
persoanelor vizate și a obligațiilor celor 
care prelucrează și decid prelucrarea 
datelor cu caracter personal, ci și 
competențe echivalente și capacități 
tehnice și operaționale pentru 
monitorizarea și asigurarea conformității 
cu normele de protecție a datelor cu 
caracter personal și sancțiuni echivalente 
pentru autorii infracțiunilor în statele 
membre.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În vederea asigurării unui nivel 
uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
de a oferi persoanelor fizice în toate statele 
membre același nivel de drepturi garantate 
din punct de vedere juridic, de obligații și 
de responsabilități pentru operatori și 
persoanele împuternicite de aceștia, pentru 
a se asigura o monitorizare coerentă a 

(11) În vederea asigurării unui nivel 
uniform de protecție pentru persoanele 
fizice în întreaga Uniune și a 
preîntâmpinării discrepanțelor care 
împiedică libera circulație a datelor în 
cadrul pieței interne, este necesar un 
regulament în scopul de a furniza securitate 
juridică și transparență pentru operatorii 
economici, inclusiv microîntreprinderile și 
întreprinderile mici și mijlocii, precum și 
de a oferi persoanelor fizice în toate statele 
membre același nivel de drepturi garantate 
din punct de vedere juridic, de obligații și 
de responsabilități pentru operatori și 
persoanele împuternicite de aceștia, pentru 
a se asigura o monitorizare coerentă a 
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prelucrării datelor cu caracter personal, 
sancțiuni echivalente în toate statele 
membre, precum și cooperarea efectivă a 
autorităților de supraveghere ale diferitelor 
state membre. Pentru a se lua în 
considerare situația specifică a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prezentul regulament 
include mai multe derogări. În plus, 
instituțiile și organismele Uniunii, statele 
membre și autoritățile lor de supraveghere 
sunt încurajate să ia în considerare 
necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

prelucrării datelor cu caracter personal, 
sancțiuni echivalente în toate statele 
membre, precum și cooperarea efectivă a 
autorităților de supraveghere ale diferitelor 
state membre. Atunci când se dovedește a 
fi necesar și fără a aduce atingere nici 
protecției datelor cu caracter personal, 
nici principiilor pieței unice, pentru a se 
lua în considerare situația specifică a 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii, prezentul regulament 
include mai multe derogări. În plus, 
instituțiile și organismele Uniunii, statele 
membre și autoritățile lor de supraveghere 
sunt încurajate să ia în considerare 
necesitățile specifice ale 
microîntreprinderilor și ale întreprinderilor 
mici și mijlocii în aplicarea prezentului 
regulament. Noțiunea de microîntreprinderi 
și de întreprinderi mici și mijlocii ar trebui 
să se bazeze pe Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile 
Uniunii, care fac obiectul Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001, și nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către statele 
membre atunci când desfășoară activități 

(14) Prezentul regulament nu se referă nici 
la chestiuni de protecție a drepturilor și 
libertăților fundamentale, nici la libera 
circulație a datelor referitoare la activități 
care nu intră în domeniul de aplicare a 
dreptului Uniunii, nici la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organismele, oficiile și agențiile 
Uniunii, care fac obiectul Regulamentului 
(CE) nr. 45/2001 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 18 
decembrie 2000 privind protecția 
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legate de politica externă și de securitate 
comună a Uniunii.

persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele 
comunitare și privind libera circulație a 
acestor date, și nici la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către statele 
membre atunci când desfășoară activități 
legate de politica externă și de securitate 
comună a Uniunii. Pentru a asigura un 
cadru de protecție a datelor coerent, 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 ar trebui 
adaptat la prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a asigura consecvența dintre prezentul regulament și 
legislația care reglementează instituțiile, organele și agențiile UE, cum este cazul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, precum și o consecvență la nivelul tuturor agențiilor UE, 
care, în prezent, au fiecare propriile lor norme de protecție a datelor cu caracter personal, 
ceea ce creează un mozaic de reglementări ce îngreunează exercitarea drepturilor de 
protecție a datelor. A se vedea articolul 2 litera (b) și articolul 89a, conexe.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către o persoană fizică, care 
sunt exclusiv personale sau casnice, cum ar 
fi corespondența și repertoriul de adrese, 
fără niciun scop lucrativ și, prin urmare, 
fără nicio legătură cu o activitate 
profesională sau comercială. Exceptarea ar 
trebui, de asemenea, să nu aplice 
operatorilor sau persoanelor împuternicite 
de către operatori care furnizează 
mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal pentru astfel de activități 
personale sau casnice.

(15) Prezentul regulament nu ar trebui să se 
aplice prelucrării datelor cu caracter 
personal de către o persoană fizică, care 
sunt exclusiv personale sau casnice, cum ar 
fi corespondența și repertoriul de adrese, 

sau utilizării în scopuri personale a 
anumitor servicii electronice. Această 
derogare nu ar trebui să se aplice atunci 
când prelucrarea datelor cu caracter 
personal se face în scop profesional sau 
comercial.  Pentru a stabili dacă această 
derogare se aplică sau nu se ține seama 
de natura datelor personale prelucrate și 
de numărul limitat sau ilimitat de 
persoane care au acces la aceste date.
Exceptarea ar trebui, de asemenea, să nu 
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aplice operatorilor sau persoanelor 
împuternicite de către operatori care 
furnizează mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal pentru astfel de 
activități personale sau casnice.

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către o persoană fizică în interes privat sau 
casnic poate avea, uneori, un scop lucrativ (de exemplu, la vânzarea de către o persoană 
fizică a unor efecte personale altor persoane fizice), însă, atâta timp cât nu există nicio 
legătură cu o activitate profesională sau comercială, acest tip de prelucrare a datelor nu ar 
trebui să intre în sfera de aplicare a regulamentului. A se vedea articolul 2 alineatul (2) litera 
(d) conex.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, identificării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și libera circulație a 
acestor date fac obiectul unui instrument 
juridic specific la nivelul Uniunii. Prin 
urmare, prezentul regulament nu ar trebui 
să se aplice activităților de prelucrare în 
aceste scopuri. Cu toate acestea, datele 
prelucrate de către autoritățile publice în 
temeiul prezentului regulament, în cazul în 
care sunt utilizate în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor ar trebui să fie reglementate de 
un instrument juridic mai specific la 
nivelul Uniunii (Directiva XX/YYY).

(16) Protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile publice
competente în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi 
penale a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor și libera circulație a acestor date 
fac obiectul unui instrument juridic specific 
la nivelul Uniunii. Prin urmare, prezentul 
regulament nu ar trebui să se aplice 
activităților de prelucrare în aceste scopuri. 
Cu toate acestea, datele prelucrate de către 
autoritățile publice în temeiul prezentului 
regulament, în cazul în care sunt utilizate 
în scopul prevenirii, identificării, 
investigării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor 
ar trebui să fie reglementate de un 
instrument juridic mai specific la nivelul 
Uniunii (Directiva XX/YYY).

Or. en
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Justificare

Regulamentul precizează că sunt excluse din domeniul său de aplicare doar autoritățile 
publice competente să aplice legea (nu entitățile private). A se vedea amendamentul conex la 
articolul 2 alineatul (2) litera (e) și la articolul 21.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării Directivei 
2000/31/CE, în special normelor privind 
răspunderea furnizorilor intermediari de 
servicii prevăzute la articolele 12 - 15 din 
directiva menționată.

(17) Limitările privind răspunderea în 
temeiul Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte 
juridice ale serviciilor societății 
informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă (directiva 
privind comerțul electronic) sunt, prin 
natura lor, orizontale și, prin urmare, se 
aplică activităților relevante ale 
furnizorilor de servicii ale societății 
informaționale. Prezentul regulament 
stabilește normele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal, în vreme ce directiva 
2000/31/CE stabilește condițiile în care 
furnizorul de servicii de informare 
răspunde pentru încălcarea legii de către 
un terț. Din motive de certitudine juridică, 
trebuie respectate în mod consecvent 
rolurile clare și distincte ale celor două 
instrumente. Prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării Directivei 
2000/31/CE, în special normelor privind 
răspunderea furnizorilor intermediari de 
servicii prevăzute la articolele 12 - 15 din 
directiva menționată.

Or. en

Justificare

Această clarificare este menită să garanteze faptul că intermediarii răspund doar pentru 
activitățile pe care le controlează.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale, în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta.

(18) Prezentul regulament permite luarea în 
considerare a principiului accesului 
publicului la documente oficiale, în 
aplicarea dispozițiilor prevăzute de acesta. 
Datele cu caracter personal din 
documente deținute de către o autoritate 
publică sau un organism public pot fi 
dezvăluite de către acestea în conformitate 
cu legislația Uniunii sau a statelor 
membre privind accesul public la 
documente oficiale dacă acest lucru este 
necesar pentru a se concilia dreptul la 
protecția datelor cu caracter personal cu 
dreptul de acces public la documente 
oficiale și dacă acest lucru servește în 
mod egal diversele interese în joc.

Or. en

Justificare

Scopul acestui amendament este de a clarifica relația dintre protecția datelor și accesul 
public la documente oficiale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că persoanele 
fizice nu sunt lipsite de protecția la care au 
dreptul în temeiul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament în cazul în care 
activitățile de prelucrare au legătură cu 

(20) Pentru a se asigura că persoanele 
fizice nu sunt lipsite de protecția la care au 
dreptul în temeiul prezentului regulament, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune ar trebui să facă obiectul 
prezentului regulament în cazul în care 
activitățile de prelucrare au legătură cu 
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oferirea de bunuri sau servicii unor astfel 
de persoane vizate sau cu monitorizarea 
comportamentului acestor persoane vizate.

oferirea de bunuri sau servicii, inclusiv 
servicii gratuite, unor astfel de persoane 
vizate sau cu monitorizarea acestor 
persoane vizate.

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, operatorilor care nu sunt stabiliți în 
Uniune atunci când activitățile de prelucrare au drept scop oferirea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate din Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu o plată pentru aceste bunuri 
sau servicii, sau monitorizarea acestor persoane vizate. A se vedea amendamentul conex la 
articolul 3 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a se determina dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată ca 
„monitorizare a comportamentului” 
persoanelor vizate, ar trebui să se analizeze 
dacă persoanele fizice sunt urmărite pe 
internet cu tehnici de prelucrare a datelor 
care constau în aplicarea unui „profil” unei 
persoane fizice, în special în scopul de a 
lua decizii cu privire la aceasta sau de a 
analiza sau de a face previziuni referitoare 
la preferințele personale, comportamentele 
și atitudinile acesteia.

(21) Pentru a se determina dacă o activitate 
de prelucrare poate fi considerată ca 
„monitorizare a comportamentului” 
persoanelor vizate, ar trebui să se analizeze 
dacă persoanele fizice sunt urmărite pe 
internet sau prin alte mijloace sau dacă 
alte date referitoare la aceste persoane 
sunt colectate, inclusiv din registre și 
anunțuri publice din Uniune care sunt 
accesibile din afara Uniunii, în special în 
vederea unei eventuale utilizări ulterioare 
a unor tehnici de prelucrare a datelor care 
constau în aplicarea unui „profil” unei 
persoane fizice, în special în scopul de a 
lua decizii cu privire la aceasta sau de a 
analiza sau de a face previziuni referitoare 
la preferințele personale, comportamentele 
și atitudinile acesteia.

Or. en

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să vizeze doar monitorizarea comportamentului persoanelor care 
își au reședința pe teritoriul Uniunii de către operatori de date situați în afara Uniunii, de 
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exemplu prin intermediul urmăririi pe internet, ci toate tipurile de colectare și de prelucrare 
a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care își au reședința în Uniune. 
Amendamentul clarifică sensul termenului de „monitorizare” A se vedea amendamentul 
conex la articolul 3 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării persoanei fizice 
respective. Principiile protecției datelor nu 
ar trebui să se aplice datelor anonimizate 
astfel încât persoana vizată să nu mai fie 
identificabilă.

(23) Principiile protecției ar trebui să se 
aplice oricărei informații referitoare la o 
persoană identificată sau identificabilă. 
Pentru a se determina dacă o persoană este 
identificabilă, ar trebui să se ia în 
considerare toate mijloacele care pot fi 
utilizate în mod rezonabil fie de către 
operator, fie de către orice altă persoană în 
scopul identificării persoanei fizice 
respective. Prezentul regulament nu ar 
trebui să se aplice datelor anonime, adică 
oricăror date care nu pot fi atribuite unei 
persoane fizice în mod direct sau indirect, 
singure sau în combinație cu alte date 
asociate, sau atunci când stabilirea unei 
astfel de relații ar necesita o perioadă de 
timp, cheltuieli și efort disproporționate 
ținând seama de nivelul tehnologic din 
momentul prelucrării și de posibilitățile de 
evoluție a acestuia în perioada în care 
datele vor fi prelucrate. 

Or. en

Justificare

Conceptul de date cu caracter personal este clarificat și mai mult prin intermediul 
introducerii unor criterii obiective pentru datele anonime în conformitate cu recomandarea 
Consiliului Europei 2006(4). A se vedea amendamentul conex la articolul 4 alineatul (1) și la 
considerentul 24.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu 
identificatorii online furnizați de 
dispozitivele, aplicațiile, instrumentele și 
protocoalele lor, cum ar fi adresele IP sau
identificatorii cookie. Aceștia pot lăsa 
urme care, combinate cu identificatorii 
unici și alte informații primite de servere, 
pot fi utilizate pentru crearea de profiluri 
ale persoanelor fizice și pentru 
identificarea lor. Prin urmare, numerele 
de identificare, datele de localizare, 
identificatorii online sau alți factori 
specifici nu trebuie neapărat să fie 
considerați ca atare date cu caracter 
personal în toate circumstanțele.

(24) Atunci când utilizează servicii online, 
persoanele fizice pot fi asociate cu unul 
sau mai mulți identificatori online 
furnizați de dispozitivele, aplicațiile, 
instrumentele și protocoalele lor, cum ar fi 
adresele IP, identificatorii cookie și alți 
identificatori unici. Deoarece acești 
identificatori lasă urme și pot fi folosiți 
pentru a identifica persoane fizice, 
prezentul regulament ar trebui să se 
aplice prelucrării care implică astfel de 
date, cu excepția cazului în care se poate 
demonstra că identificatorii în cauză nu 
sunt asociați unor persoane fizice, astfel 
cum se întâmplă în cazul adreselor IP 
utilizate de societăți, care nu pot fi 
considerate a fi „date cu caracter 
personal” în sensul prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Conceptul de date cu caracter personal este clarificat și mai mult prin intermediul unor 
criterii obiective. Identificatorii asociați îndeaproape cu o persoană fizică trebuie considerați 
ca fiind date cu caracter personal. A se vedea amendamentul conex la articolul 4 alineatul (1) 
și la considerentul 23. 

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 

(29) Copii au nevoie de o protecție 
specifică a datelor lor cu caracter personal, 
întrucât pot fi mai puțin conștienți de 
riscurile, consecințele, garanțiile și 
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drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Pentru a se determina condițiile în care o 
persoană fizică este minor, prezentul 
regulament ar trebui să preia definiția 
stabilită în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului.

drepturile lor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal. 
Pentru a se determina condițiile în care o 
persoană fizică este minor, prezentul 
regulament ar trebui să preia definiția 
stabilită în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind drepturile 
copilului. Nicio mențiune la protecția 
copiilor din prezentul regulament nu ar 
trebui înțeleasă ca indicând în mod 
implicit că trebuie acordată mai puțină 
atenție protecției datelor cu caracter 
personal ale adulților decât în cazul în 
care mențiunea respectivă nu ar fi fost 
inclusă.  

Or. en

Justificare

Copii au nevoie de o protecție specială, dar acest lucru nu înseamnă că adulții au nevoie de 
un nivel mai scăzut de protecție. A se vedea articolul 8 și articolul 17 alineatul (1), care sunt 
conexe.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului 
persoanei în cauză sau în temeiul unui alt 
motiv legitim, prevăzut de lege, fie în 
prezentul regulament, fie în alt act 
legislativ al Uniunii sau al statului membru 
la care se face referire în prezentul 
regulament.

(31) Pentru ca prelucrarea datelor cu 
caracter personal să fie legală, aceasta ar 
trebui efectuată pe baza consimțământului 
specific, informat și explicit al persoanei 
în cauză sau în temeiul unui alt motiv 
legitim, prevăzut de lege, fie în prezentul 
regulament, fie în alt act legislativ al 
Uniunii sau al statului membru la care se 
face referire în prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) În cazul în care prelucrarea se bazează 
pe consimțământul persoanei vizate, 
sarcina probei cu privire la faptul că 
persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru operațiunea de prelucrare îi revine 
operatorului. În special, în contextul unei 
declarații scrise cu privire la un alt aspect, 
garanțiile ar trebui să asigure că persoana 
vizată este conștientă de faptul că și-a dat 
consimțământul și în ce măsură a făcut 
acest lucru.

(32) În cazul în care prelucrarea se bazează 
pe consimțământul persoanei vizate, 
sarcina probei cu privire la faptul că 
persoana vizată și-a dat consimțământul 
pentru operațiunea de prelucrare îi revine 
operatorului. În special, în contextul unei 
declarații scrise cu privire la un alt aspect, 
garanțiile ar trebui să asigure că persoana 
vizată este conștientă de faptul că și-a dat 
consimțământul și în ce măsură a făcut 
acest lucru. În vederea respectării 
principiului de minimizare a datelor, 
sarcina probei nu ar trebui să presupună 
identificarea pozitivă a persoanelor vizate, 
decât dacă acest lucru este necesar.

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alegere și ulterior nu poate să refuze 
sau să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată.

(33) Pentru a se asigura consimțământul 
liber, ar trebui să se precizeze că un 
consimțământ nu constituie un temei 
juridic valabil în cazul în care persoana 
fizică nu dispune cu adevărat de libertatea 
de a alegere și ulterior nu poate să refuze 
sau să își retragă consimțământul fără a fi 
prejudiciată. Utilizarea unor opțiuni 
automate pe care persoana vizată trebuie 
să le modifice pentru a se opune 
prelucrării datelor, cum ar fi căsuțele pre-
marcate, nu exprimă liberul 
consimțământ.
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Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă, în cazul în care operatorul 
sau persoana împuternicită de operator se 
află într-o poziție dominantă pe piață în 
ceea ce privește produsele sau serviciile 
oferite persoanei vizate, sau în cazul în 
care o modificare unilaterală și 
neesențială a serviciului nu-i lasă 
persoanei vizate altă posibilitate decât să 
accepte această modificare sau să 
abandoneze o resursă online în care a 
investit o perioadă de timp semnificativă. 
În cazul în care operatorul este o autoritate 
publică, nu ar exista un dezechilibru decât 
în ceea ce privește operațiuni specifice de 
prelucrare a datelor în cadrul cărora 
autoritatea publică poate impune o 
obligație în temeiul competențelor sale 
publice relevante, iar consimțământul nu 
poate fi considerat ca fiind acordat în mod 
liber, ținându-se cont de interesul persoanei 
vizate.

Or. en
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Justificare

Conceptul de „dezechilibru semnificativ” este clarificat și mai mult incluzând în plus 
situațiile de poziție dominantă pe piață și de blocare a clienților.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în conformitate cu o obligație 
legală a operatorului sau în cazul în care 
prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public
sau în exercitarea autorității publice, 
prelucrarea ar trebui să aibă un temei 
juridic în dreptul Uniunii sau în legislația 
unui stat membru care îndeplinește 
cerințele prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, pentru 
orice limitare a drepturilor și libertăților. 
De asemenea, este de competența dreptului 
Uniunii sau a legislației naționale să 
determine dacă operatorul care îndeplinește 
o sarcină de interes public sau în 
exercitarea autorității publice ar trebui să 
fie o administrație publică sau altă 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat, cum ar fi o asociație 
profesională.

(36) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în conformitate cu o obligație 
legală a operatorului sau în exercitarea 
autorității publice, prelucrarea ar trebui să 
aibă un temei juridic în dreptul Uniunii sau 
în legislația unui stat membru care 
îndeplinește cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, pentru orice limitare a 
drepturilor și libertăților. De asemenea, 
este de competența dreptului Uniunii sau a 
legislației naționale să determine dacă 
operatorul care îndeplinește o sarcină în 
exercitarea autorității publice ar trebui să 
fie o administrație publică sau altă 
persoană fizică sau juridică de drept public 
sau privat, cum ar fi o asociație 
profesională.

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Interesele legitime ale unui operator 
pot constitui un temei juridic pentru 
prelucrare, cu condiția să nu prevaleze 

(38) În situații excepționale, interesele
legitime ale unui operator pot constitui un 
temei juridic pentru prelucrare, cu condiția 
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interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate. Aceasta 
ar necesita o evaluare atentă, în special în 
cazul în care persoana vizată este un minor, 
întrucât minorii necesită o protecție 
specifică. Persoana vizată ar trebui să aibă 
dreptul gratuit la opoziție în ceea ce 
privește prelucrarea, din motive legate de 
situația sa particulară. Pentru a se asigura 
transparența, operatorul ar trebui să aibă 
obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime. 
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

să nu prevaleze interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate. Aceasta ar necesita o evaluare 
atentă, în special în cazul în care persoana 
vizată este un minor, întrucât minorii 
necesită o protecție specifică. Persoana 
vizată ar trebui să aibă dreptul de a se 
opune gratuit prelucrării. Pentru a se 
asigura transparența, operatorul ar trebui să 
aibă obligația de a informa în mod explicit 
persoana vizată cu privire la interesele 
legitime urmărite și dreptul la opoziție și, 
de asemenea, ar trebui să aibă obligația de 
a documenta aceste interese legitime. 
Întrucât legiuitorul trebuie să furnizeze 
temeiul juridic pentru prelucrarea datelor 
de către autoritățile publice, acest temei 
juridic nu ar trebui să se aplice prelucrării 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
sarcinilor care le revin.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Prelucrarea datelor în măsura strict 
necesară în scopul asigurării securității 
rețelelor și a informațiilor, și anume 
capacitatea unei rețele sau a unui sistem de 
informații de a face față, la un anumit 
nivel de încredere, evenimentelor 
accidentale sau acțiunilor ilegale sau rău 
intenționate care compromit 
disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
și confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise, precum și securitatea serviciilor 
conexe oferite de aceste rețele și sisteme 
sau accesibile prin intermediul acestora, 
de către autoritățile publice, echipele de 
intervenție în caz de urgență informatică 

(39) Prelucrarea datelor în măsura strict 
necesară în scopul asigurării securității 
rețelelor și a informațiilor, și anume 
capacitatea unei rețele sau a unui sistem de 
informații de a face față evenimentelor 
accidentale sau acțiunilor rău intenționate 
care compromit disponibilitatea, 
autenticitatea, integritatea și 
confidențialitatea datelor stocate sau 
transmise, precum și securitatea serviciilor 
conexe oferite de aceste rețele și sisteme, 
de către autoritățile publice, echipele de 
intervenție în caz de urgență informatică 
(CERT), echipele de intervenție în cazul 
producerii unor incidente care afectează 
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(CERT), echipele de intervenție în cazul 
producerii unor incidente care afectează 
securitatea informatică (CSIRT), furnizorii 
de rețele și servicii de comunicații 
electronice, precum și de către furnizorii de 
servicii și tehnologii de securitate, 
constituie un interes legitim al operatorului 
de date în cauză. Acesta ar putea include, 
de exemplu, prevenirea accesului 
neautorizat la rețelele de comunicații 
electronice și a difuzării de coduri 
dăunătoare și oprirea atacurilor de „blocare 
a serviciului”, precum și prevenirea 
daunelor aduse calculatoarelor și 
sistemelor de comunicații electronice.

securitatea informatică (CSIRT), furnizorii 
de rețele și servicii de comunicații 
electronice, precum și de către furnizorii de 
servicii și tehnologii de securitate, 
constituie, în anumite cazuri specifice, un 
interes legitim al operatorului de date în 
cauză. Acesta ar putea include, de 
exemplu, prevenirea accesului neautorizat 
la rețelele de comunicații electronice și a 
difuzării de coduri dăunătoare și oprirea 
atacurilor de „blocare a serviciului”, 
precum și prevenirea daunelor aduse 
calculatoarelor și sistemelor de comunicații 
electronice. Prelucrarea datelor cu 
caracter personal în vederea 
restricționării accesului abuziv la rețele 
sau sisteme informatice disponibile în 
mod public, sau a utilizării abuzive a 
acestora, cum ar fi introducerea pe o listă 
neagră a unor adrese MAC (Media 
Access Control) sau a unor adrese de e-
mail de către operatorul sistemului, 
reprezintă, de asemenea, un interes 
legitim.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) Obținerea unor drepturi în justiție 
de la o persoană vizată, precum 
recuperarea unei datorii sau obținerea 
unor despăgubiri sau reparații, reprezintă 
un interes legitim cu condiția ca dreptul 
în justiție să fi fost stabilit înaintea 
colectării și prelucrării datelor cu caracter 
personal. Același principiu se aplică, de 
asemenea, în cazul prevenirii sau al 
limitării daunelor provocate de persoana 
vizată și suferite de către operator, de 
exemplu pentru a preveni neplata.
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Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 39 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39b) Interesele și drepturile 
fundamentale ale persoanei vizate 
primează în raport cu interesele 
operatorului de date atunci când datele cu 
caracter personal sunt prelucrate în 
situații în care persoanele vizate nu se 
așteaptă la o prelucrare ulterioară a 
datelor lor, de exemplu atunci când o 
persoană vizată efectuează o căutare, 
redactează sau trimite un mesaj electronic 
sau utilizează un alt serviciu de mesagerie 
electronică privată. Orice prelucrare a 
unor astfel de date în alt scop decât 
realizarea serviciului solicitat de persoana 
vizată nu ar trebui considerată ca fiind în 
interesul legitim al operatorului.

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată își dă 
consimțământul explicit. Cu toate acestea, 
derogări de la interdicția respectivă ar 
trebui prevăzute în mod explicit în ceea ce 

(41) Datele cu caracter personal care sunt, 
prin natura lor, deosebit de sensibile și de 
vulnerabile în ceea ce privește drepturile 
fundamentale sau viața privată, necesită o 
protecție specifică. Astfel de date nu ar 
trebui să fie prelucrate, cu excepția cazului 
în care persoana vizată își dă 
consimțământul explicit și informat. Cu 
toate acestea, derogări de la interdicția 
respectivă ar trebui prevăzute în mod 
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privește nevoile specifice, în special atunci 
când prelucrarea este efectuată în cadrul 
activităților legitime de către anumite 
asociații sau fundații al căror scop este de a 
permite exercitarea libertăților 
fundamentale.

explicit în ceea ce privește nevoile 
specifice, în special atunci când prelucrarea 
este efectuată în cadrul activităților 
legitime de către anumite asociații sau 
fundații al căror scop este de a permite 
exercitarea libertăților fundamentale de 
către persoana vizată.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, în special în scopul garantării 
calității și eficienței din punct de vedere al 
costurilor în ceea ce privește procedurile 
utilizate pentru soluționarea cererilor de 
prestații și servicii în sistemul asigurărilor 
de sănătate sau în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică.

(42) Derogarea de la interdicția prelucrării 
categoriilor de date sensibile ar trebui să fie 
permisă, de asemenea, în cazul în care este 
prevăzută de lege, sub rezerva unor garanții 
corespunzătoare, pentru a se asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
altor drepturi fundamentale, atunci când 
motive de interes public justifică acest 
lucru și, în special, în scopuri medicale, 
inclusiv sănătatea publică, protecția socială 
și gestionarea serviciilor de asistență 
medicală, în special în scopul garantării 
calității și eficienței din punct de vedere al 
costurilor în ceea ce privește procedurile 
utilizate pentru soluționarea cererilor de 
prestații și servicii în sistemul asigurărilor 
de sănătate.

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor sensibile în scopuri de cercetare istorică, statistică și științifică nu este la 
fel de urgentă sau importantă ca și cea din domeniul sănătății publice și al protecției sociale. 
Prin urmare, nu este nevoie să fie inclusă o excepție care ar pune această prelucrare la 
același nivel cu celelalte tipuri de motive enumerate.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Dacă datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
o persoană fizică, operatorul de date nu ar 
trebui să aibă obligația de a obține 
informații suplimentare în vederea 
identificării persoanei vizate, cu unicul 
scop de a respecta una dintre dispozițiile 
prezentului regulament. În cazul unei cereri 
de acces, operatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita persoanei vizate mai 
multe informații pentru a putea să 
localizeze datele cu caracter personal pe 
care le caută persoana respectivă.

(45) Dacă datele prelucrate de către un 
operator nu îi permit acestuia să identifice 
sau să izoleze o persoană fizică, operatorul 
de date nu ar trebui să aibă obligația de a 
obține informații suplimentare în vederea 
identificării persoanei vizate, cu unicul 
scop de a respecta una dintre dispozițiile 
prezentului regulament. În cazul unei cereri 
de acces, operatorul ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita persoanei vizate mai 
multe informații pentru a putea să 
localizeze datele cu caracter personal pe 
care le caută persoana respectivă.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45a) Dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal se bazează pe dreptul 
persoanei vizate de a-și exercita controlul 
asupra datelor personale care sunt 
prelucrate. În acest scop, persoana vizată 
ar trebui să aibă dreptul clar și neechivoc 
de a i se furniza informații clare, 
transparente și ușor de înțeles privind 
prelucrarea datelor sale personale, 
dreptul său de acces, de rectificare și de 
ștergere a datelor personale, dreptul la 
portabilitatea datelor și dreptul de a se 
opune creării unui profil. În plus, 
persoana vizată ar trebui, de asemenea, să 
aibă dreptul de a depune, la autoritatea 
competentă de protecție a datelor cu 
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caracter personal, o plângere cu privire la 
prelucrarea unor date cu caracter 
personal de către un operator sau o 
persoană împuternicită de acesta, precum 
și de a introduce o acțiune în justiție 
pentru a-și reclama drepturile sale, 
precum și dreptul la compensații și 
despăgubiri în urma unei operațiuni de 
prelucrare ilegale sau a unei acțiuni 
incompatibile cu prezentul regulament. 
Dispozițiile prezentului regulament ar 
trebui să consolideze, să clarifice, să 
garanteze și, după caz, să codifice aceste 
drepturi.

Or. en

Justificare

Un rezumat introductiv al drepturilor persoanelor vizate, similar celui de la articolul 5 
privind principiile.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a solicita, în mod gratuit, 
în special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu se conformează cererii 
persoanei vizate, să motiveze acest refuz.

(47) Ar trebui prevăzute modalități de 
facilitare a exercitării de către persoana 
vizată a drepturile sale stipulate de 
prezentul regulament, inclusiv 
mecanismele de a obține, în mod gratuit, în 
special, accesul la date, rectificarea și 
ștergerea acestora, precum și exercitarea 
dreptului la opoziție. Operatorul ar trebui 
să fie aibă obligația de a răspunde cererilor 
persoanelor vizate într-un termen fix și, în 
cazul în care nu se poate conforma cererii 
persoanei vizate, să motiveze acest refuz.

Or. en
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 50

Textul propus de Comisie Amendamentul

(50) Cu toate acestea, nu este necesară 
impunerea obligației respective în cazul în 
care persoana vizată dispune deja de aceste 
informații sau în cazul în care înregistrarea 
sau divulgarea datelor este prevăzută în 
mod expres de lege sau în cazul în care 
informarea persoanei vizate se dovedește 
imposibilă sau implică eforturi 
disproporționate. Acesta din urmă ar 
putea fi cazul în special atunci când 
prelucrarea se efectuează în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică; 
în această privință, pot fi luate în 
considerare numărul persoanelor vizate, 
vechimea datelor și măsurile 
compensatorii adoptate.

(50) Cu toate acestea, nu este necesară 
impunerea obligației respective în cazul în 
care persoana vizată dispune deja de aceste 
informații sau în cazul în care înregistrarea 
sau divulgarea datelor este prevăzută în 
mod expres de lege sau în cazul în care 
informarea persoanei vizate se dovedește 
imposibilă sau implică eforturi 
disproporționate.

Or. en

Justificare

Textul eliminat poate fi înțeles greșit ca promovând un nivel mai scăzut de protecție pentru 
anumite tipuri de prelucrare a datelor. A se vedea articolul 14 alineatul (5) conex.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 51

Textul propus de Comisie Amendamentul

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, pentru ce 

(51) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de acces la datele colectate care o 
privesc și de a exercita acest drept cu 
ușurință, pentru a fi informată cu privire la 
prelucrare și pentru a verifica legalitatea 
acesteia. Orice persoană vizată ar trebui, 
prin urmare, să aibă dreptul de a cunoaște 
și de a i se comunica, în special, în ce 
scopuri sunt prelucrate datele, pentru ce 
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perioadă, identitatea destinatarilor datelor, 
care este logica de prelucrare a datelor și 
care ar putea fi, cel puțin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecințele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și libertăților altora, inclusiv 
secretului comercial sau proprietății 
intelectuale și, în special, drepturilor de 
autor care asigură protecția programelor 
software. Cu toate acestea, considerațiile 
de mai sus nu ar trebui aibă drept rezultat 
refuzul de a furniza toate informațiile 
persoanei vizate.

perioadă, identitatea destinatarilor datelor, 
care este logica de prelucrare a datelor și 
care ar putea fi, cel puțin în cazul în care se 
bazează pe crearea de profiluri, 
consecințele unei astfel de prelucrări. Acest 
drept nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor și libertăților altora, inclusiv 
secretului comercial sau proprietății 
intelectuale, de exemplu în raport cu 
drepturile de autor care asigură protecția 
programelor software. Cu toate acestea, 
considerațiile de mai sus nu ar trebui aibă 
drept rezultat refuzul de a furniza toate 
informațiile persoanei vizate.

Or. en

Justificare

O clarificare tehnică referitoare la faptul că „proprietatea intelectuală” se referă aici la 
dreptul de autor care asigură protecția programelor software utilizate pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal și nu la protecția proprietății intelectuale în general, care nu 
intră în domeniul de aplicare a acestui regulament. A se vedea articolul 15 conex.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a verifica 
identitatea unei persoane vizate care 
solicită acces la date, în special în 
contextul serviciilor online și al 
identificatorilor online. Un operator nu ar 
trebui să rețină datele cu caracter personal 
în scopul exclusiv de a fi în măsură să 
reacționeze la cereri potențiale.

(52) Operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a verifica 
autenticitatea cererii de acces la date a
unei persoane vizate, în special în contextul 
serviciilor online și al identificatorilor 
online. Un operator nu ar trebui să rețină 
datele cu caracter personal în scopul 
exclusiv de a fi în măsură să reacționeze la 
cereri potențiale.

Or. en

Justificare

În cazul în care se folosesc pseudonime, astfel cum încurajează prezentul regulament, 
utilizatorul trebuie doar să se identifice, de exemplu prin furnizarea unei dovezi a faptului că 
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este posesorul unui cont, fără a furniza informații privind identitatea sa. A se vedea articolul 
10,  articolul 11 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (1), care sunt conexe. 

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de a fi 
uitată”, în cazul în care păstrarea acestor 
date nu este în conformitate cu prezentul 
regulament. În special, persoanele vizate ar 
trebui să aibă dreptul ca datele lor cu 
caracter personal să fie șterse și să nu mai 
fie prelucrate, în cazul în care datele nu 
mai sunt necesare pentru scopurile în care 
sunt colectate sau sunt prelucrate, în cazul 
în care persoanele vizate și-au retras 
consimțământul pentru prelucrare sau în 
cazul în care acestea se opun prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau în cazul în care prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale acestora nu este 
conformă cu prezentul regulament. Acest 
drept este relevant în special în cazul în 
care persoana vizată și-a dat 
consimțământul când era minor și nu 
cunoștea pe deplin riscurile pe care le 
implică prelucrarea, iar ulterior dorește 
să elimine astfel de date cu caracter 
personal, în special de pe internet. Cu 
toate acestea, păstrarea în continuare a 
datelor ar trebui să fie permisă în cazul în 
care este necesară în scopuri de cercetare 
istorică, statistică și științifică, din motive 
de interes public în domeniul sănătății 
publice, pentru exercitarea dreptului la 
libertatea de exprimare, atunci când acest 
lucru este prevăzut de lege sau în cazul în 
care există un motiv pentru a restricționa 
prelucrarea datelor, în loc ca acestea să fie 
șterse.

(53) Orice persoană ar trebui să aibă 
dreptul de rectificare a datelor cu caracter 
personal care o privesc și „dreptul de 
ștergere și de a fi uitată”, în cazul în care 
păstrarea acestor date nu este în 
conformitate cu prezentul regulament. În 
special, persoanele vizate ar trebui să aibă 
dreptul ca datele lor cu caracter personal să 
fie șterse și să nu mai fie prelucrate, în 
cazul în care datele nu mai sunt necesare 
pentru scopurile în care sunt colectate sau 
sunt prelucrate, în cazul în care persoanele 
vizate și-au retras consimțământul pentru 
prelucrare sau în cazul în care acestea se 
opun prelucrării datelor cu caracter 
personal care le privesc sau în cazul în care 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
acestora nu este conformă cu prezentul 
regulament. Cu toate acestea, păstrarea în 
continuare a datelor ar trebui să fie permisă 
în cazul în care este necesară în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică, 
din motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, pentru exercitarea 
dreptului la libertatea de exprimare, atunci 
când acest lucru este prevăzut de lege sau 
în cazul în care există un motiv pentru a 
restricționa prelucrarea datelor, în loc ca 
acestea să fie șterse.
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Or. en

Justificare

Deoarece drepturile acordate tuturor cetățenilor în cadrul acestui considerent sunt 
cuprinzătoare, nu pare a fi de un folos semnificativ să se solicite o „atenție” specială pentru 
copii. Textul propus de Comisie ar putea implica faptul că adulții beneficiază de o protecție 
care nu este cuprinzătoare. În plus, există deja cerințe speciale privind validitatea 
consimțământului acordat de copii pentru prelucrarea datelor lor personale. În acest sens, 
textul eliminat ar reprezenta doar o repetare. A se vedea considerentul 29 și articolul 8 
alineatul (1), care sunt conexe.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Pentru a se consolida „dreptul de a fi 
uitat” în mediul on-line, dreptul de ștergere 
ar trebui, de asemenea, să fie extins astfel 
încât un operator care a făcut publice date 
cu caracter personal ar trebui să aibă 
obligația de a informa terții care 
prelucrează astfel de date că o persoană 
vizată le solicită să șteargă orice linkuri 
către datele cu caracter personal 
respective sau copii sau reproduceri ale 
acestora. În scopul asigurării acestor 
informații, operatorul ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, în ceea ce privește datele de a 
căror publicare este responsabil. În 
legătură cu publicarea datelor cu caracter 
personal de către un terț, operatorul ar 
trebui să fie considerat responsabil de 
publicare, în cazul în care acesta a 
autorizat publicarea de către terț.

(54) Pentru a se consolida „dreptul de 
ștergere și de a fi uitat” în mediul on-line, 
dreptul de ștergere ar trebui, de asemenea, 
să fie extins astfel încât un operator care a 
făcut publice date cu caracter personal fără 
a avea un temei juridic ar trebui să ia toate 
măsurile necesare pentru ștergerea 
datelor, fără a aduce însă atingere 
dreptului persoanei vizate de a solicita 
despăgubiri.

Or. en

Justificare

Dreptul la ștergere și dreptul la rectificare sunt, în continuare, importante pentru persoanele 
vizate, întrucât tot mai multe informații sunt comunicate, ceea ce poate avea un impact 
semnificativ. Cu toate acestea, dacă publicarea unor date cu caracter personal s-a făcut cu 
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un temei juridic, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (1), „dreptul de a fi uitat” 
nu este nici realist, nici legitim. A se vedea amendamentele conexe la articolul 17 alineatul 
(2) și la articolul 17 alineatul (2a). Acest lucru nu înseamnă că terții pot prelucra mai 
departe date cu caracter personal publicate dacă nu există niciun temei juridic pentru a face 
acest lucru.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 
aibă dreptul, în cazul în care datele cu 
caracter personal sunt prelucrate prin 
mijloace electronice într-un format 
structurat și utilizat în mod curent, de a 
obține, de asemenea, o copie a datelor care 
le privesc într-un format electronic utilizat 
în mod curent. Persoana vizată ar trebui, de 
asemenea, să fie autorizată să transmită 
datele respective, pe care le-a furnizat, 
dintr-o aplicație automată, cum ar fi o rețea 
socială, către alta. Aceasta ar trebui să se 
aplice în cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele sistemului de prelucrare 
automată, pe baza consimțământului său 
sau în cadrul executării unui contract.

(55) Pentru a se consolida în continuare 
controlul asupra propriilor date și dreptul 
lor de acces, persoanele vizate ar trebui să 
aibă dreptul de a obține, în mod gratuit, 
datele care le privesc de asemenea într-un 
format electronic utilizat în mod curent, 
interoperabil și, atunci când este posibil, 
cu sursă deschisă. Persoana vizată ar 
trebui, de asemenea, să fie autorizată să 
transmită datele respective, pe care le-a 
furnizat, dintr-o aplicație automată, cum ar 
fi o rețea socială, către alta. Furnizorii 
serviciilor societății informaționale nu ar 
trebui să condiționeze furnizarea 
serviciilor lor de transferul acestor date. 
Rețelele sociale ar trebui încurajate cât se 
poate de mult să stocheze datele într-un 
mod care să facă posibilă o portabilitate 
eficientă a datelor pentru persoanele 
vizate. 

Or. en

Justificare

Cerința ca datele să fie deja prelucrate într-un format structurat și utilizat în mod curent 
pentru ca dreptul la portabilitatea datelor să poată fi exercitat poate împiedica punerea în 
aplicare a acestei dispoziții și poate limita dreptul persoanei vizate la portabilitatea datelor. 
Operatorii de date ar trebui să poată să exporte orice date structurate, chiar și într-un format 
special și neobișnuit, într-un format utilizat în mod curent. A se vedea articolul 15 alineatul 
(2) astfel cum a fost modificat. A doua parte clarifică faptul că, pentru a proteja 
consumatorii, transferul datelor pe o platformă nu ar trebui să fie o precondiție pentru 
utilizarea acesteia.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, persoana vizată ar trebui 
să aibă gratuit dreptul la opoziție cu privire 
la o astfel de prelucrare, care să poată fi 
invocat cu ușurință și în mod efectiv.

(57) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în unul sau mai 
multe scopuri specifice, persoana vizată ar 
trebui să aibă în avans și gratuit dreptul la 
opoziție cu privire la o astfel de prelucrare, 
care să poată fi invocat cu ușurință și în 
mod efectiv.

Or. en

Justificare

Nu există motive acceptabile pentru a susține că prelucrarea datelor în scopuri de marketing 
direct ar trebui să facă obiectul unei protecții reduse în comparație cu celelalte tipuri de 
prelucrări de date. A se vedea articolul 19 alineatul (2) conex.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 58

Textul propus de Comisie Amendamentul

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă unei măsuri care 
se bazează pe crearea de profiluri prin 
mijloace de prelucrare automată a datelor. 
Cu toate acestea, o astfel de măsură ar 
trebui să fie permisă în cazul în care este 
autorizată în mod expres de lege, este 
efectuată în cadrul încheierii sau al 
executării unui contract sau în cazul în care 
persoana vizată și-a dat consimțământul. În 
orice caz, o astfel de prelucrare ar trebui să 
facă obiectul unor garanții 
corespunzătoare, inclusiv o informare 
specifică a persoanei vizate și dreptul de a 
obține intervenție umană, iar o astfel de 
măsură nu ar trebui să se refere la un 
minor.

(58) Orice persoană fizică ar trebui să aibă 
dreptul de a nu fi supusă creării unui 
profil sau unor măsuri care se bazează pe 
crearea de profiluri prin mijloace de 
prelucrare automată a datelor. Cu toate 
acestea, o astfel de măsură ar trebui să fie 
permisă în cazul în care este autorizată în 
mod expres de lege, este efectuată în cadrul 
încheierii sau al executării unui contract 
sau în cazul în care persoana vizată și-a dat 
consimțământul. În orice caz, o astfel de 
prelucrare ar trebui să facă obiectul unor 
garanții corespunzătoare, inclusiv o 
informare specifică a persoanei vizate. 
Aceste măsuri nu ar trebui să conducă la 
discriminare, să se refere la copii sau să 
producă efecte juridice sau semnificative 
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pentru persoana vizată fără o intervenție 
umană.

Or. en

Justificare

Așa cum se întâmplă în toate cazurile de colectare, prelucrare și utilizate a datelor, se include 
o interdicție generală privind crearea de profiluri, astfel cum este definită la articolul 4, 
aceasta fiind permisă doar în cazurile în care este prevăzută prin lege, de exemplu, cu 
consimțământul persoanei vizate sau printr-o dispoziție legală. Consimțământul va fi, în 
principal, opțiunea reținută în sectorul privat (inclusiv în cadrul contractelor), în vreme ce 
permisiunea legală va fi relevantă în special, dar nu numai, în sectorul public.  Includerea 
cerinței ca persoana vizată să își dea consimțământul la crearea unui profil previne ceea ce 
se întâmplă frecvent în practică, și anume crearea unor profiluri fără ca persoanele vizate să 
aibă cunoștință despre acest lucru. A se vedea amendamentele conexe de la articolul 4 
alineatul (3b), articolul 14 alineatul (1) literele (g) și (gb), articolul 15 alineatul (1) și 
articolul 20.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, acces, rectificare și ștergere sau 
ale dreptului la portabilitatea datelor, ale 
dreptului la opoziție, ale măsurilor bazate 
pe crearea de profiluri, precum și ale 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și ale anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 
publică, inclusiv protecția vieții oamenilor, 
în special ca răspuns la dezastre naturale 
sau provocate de om, prevenirea, 
investigarea și urmărirea penală a 
infracțiunilor sau a încălcării eticii în cazul 
profesiunilor reglementate, alte interese 
publice ale Uniunii sau ale unui stat 
membru, în special un interes economic 

(59) Dreptul Uniunii sau legislația unui stat 
membru pot impune restricții ale 
principiilor specifice, ale drepturilor de 
informare, rectificare și ștergere sau ale 
dreptului de acces și la portabilitatea 
datelor, ale dreptului la opoziție, ale creării
de profiluri, precum și ale comunicării unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal persoanei vizate și ale anumitor 
obligații conexe ale operatorilor, în măsura 
în care acest lucru este necesar și 
proporțional într-o societate democratică 
pentru a se garanta siguranța publică, 
inclusiv protecția vieții oamenilor, în 
special ca răspuns la dezastre naturale sau 
provocate de om, prevenirea, investigarea 
și urmărirea penală a infracțiunilor sau a 
încălcării eticii în cazul profesiunilor 
reglementate, alte interese publice ale 
Uniunii sau ale unui stat membru, în 
special protecția persoanei vizate sau a 
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sau financiar important al Uniunii sau al 
unui stat membru, sau protecția persoanei 
vizate sau a drepturilor și libertăților unor 
terți. Aceste restricții ar trebui să fie 
conforme cu cerințele prevăzute de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene și de Convenția europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților
fundamentale.

drepturilor și libertăților unor terți. Aceste 
restricții ar trebui să fie conforme cu 
cerințele prevăzute de Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și de 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință a fuzionării dreptului de acces și a dreptului la 
portabilitatea datelor, precum și a clarificărilor aduse conceptului de creare de profil. A se 
vedea articolul 15, articolul 18, articolul 20 și articolul 21 alineatul (2), care sunt conexe.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea și răspunderea generală a 
operatorului pentru orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal efectuată de 
către acesta sau în numele său. În special, 
operatorul ar trebui să asigure și să aibă 
obligația de a demonstra conformitatea 
fiecărei operațiuni de prelucrare cu 
prezentul regulament.

(60) Ar trebui să se stabilească 
responsabilitatea și răspunderea generală a 
operatorului pentru orice prelucrare a 
datelor cu caracter personal efectuată de 
către acesta sau în numele său pentru a se 
garanta principiul responsabilității. În 
special, operatorul ar trebui să asigure și să 
poată demonstra conformitatea fiecărei 
operațiuni de prelucrare cu prezentul 
regulament. 

Or. en

Justificare

Conceptul de responsabilitate ar trebui menționat în mod explicit și ar trebui clarificat faptul 
că acesta include doar obligația de a putea demonstra, la cerere, conformitatea. A se vedea 
articolul 22 conex.
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Amendamentul 41

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. În scopul asigurării și al 
demonstrării conformității cu prezentul 
regulament, operatorul ar trebui să adopte 
politici interne și să pună în aplicare măsuri 
corespunzătoare, care să respecte, în 
special, principiul luării în considerare a 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și cel al protecției implicite a 
datelor.

(61) Protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
necesită adoptarea de măsuri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare, atât în 
momentul conceperii prelucrării, cât și în 
cel al prelucrării în sine, pentru a se asigura 
îndeplinirea cerințelor prezentului 
regulament. În scopul asigurării și al 
demonstrării conformității cu prezentul 
regulament, operatorul ar trebui să adopte 
politici interne și să pună în aplicare măsuri 
corespunzătoare, care să respecte, în 
special, principiul luării în considerare a 
protecției datelor începând cu momentul 
conceperii și cel al protecției implicite a 
datelor. Principiul protecției datelor încă 
din faza de concepție necesită integrarea 
protecției datelor în întregul ciclu de viață 
al tehnologiei, de la prima fază de 
concepție până la distribuirea, utilizarea 
și eliminarea sa finală. Principiul 
protecției implicite a datelor presupune că 
parametrii de confidențialitate ai 
serviciilor și produselor ar trebui să 
respecte implicit principiile generale de 
protecție a datelor, precum minimizarea 
datelor și limitarea scopului.

Or. en

Justificare

Dacă se dorește ca protecția datelor încă din faza de concepție să fie reală este nevoie ca 
aceasta să fie pusă în aplicare în toate fazele ciclului de viață al sistemelor de prelucrare a 
datelor. Atât „protecția datelor încă din faza de concepție”, cât și „protecția implicită a 
datelor” ar trebui definite în mod mai clar, astfel cum se propune în acest amendament. A se 
vedea articolul 23 conex.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Atunci când un operator care nu este 
stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului au 
legătură cu oferirea de bunuri și servicii 
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea comportamentului acestora, 
operatorul ar trebui să desemneze un 
reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o întreprindere mică 
sau mijlocie sau o autoritate publică sau un 
organism public sau în care operatorul 
oferă doar ocazional bunuri sau servicii 
unor astfel de persoane vizate. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele operatorului, putând fi contactat de 
orice autoritate de supraveghere.

(63) Atunci când un operator care nu este 
stabilit în Uniune prelucrează date cu 
caracter personal ale unor persoane vizate 
care își au reședința în Uniune, iar 
activitățile de prelucrare ale operatorului au 
legătură cu oferirea de bunuri și servicii 
unor astfel de persoane vizate sau cu 
monitorizarea unor astfel de persoane 
vizate, operatorul ar trebui să desemneze 
un reprezentant, cu excepția cazului în care 
operatorul este stabilit într-o țară terță care 
asigură un nivel adecvat de protecție sau în 
care operatorul este o întreprindere sau o 
autoritate publică sau un organism public 
sau în care operatorul oferă doar ocazional 
bunuri sau servicii unor astfel de persoane 
vizate. Reprezentantul ar trebui să 
acționeze în numele operatorului, putând fi 
contactat de orice autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

În mediul digital nu mai există motive pentru ca numărul lucrătorilor să determine relevanța 
prelucrării datelor. Instagram, o societate de servicii foto online, a fost de curând 
achiziționată de către Facebook contra sumei de un miliard de dolari și număra, la momentul 
respectiv, 13 angajați. Ceea ce contează este numărul de persoane vizate ale căror date sunt 
prelucrate.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul sau 

(65) În vederea demonstrării conformității 
cu prezentul regulament, operatorul sau 



PE501.927v02-00 38/227 PR\922387RO.doc

RO

persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să documenteze fiecare operațiune 
de prelucrare. Fiecare operator și fiecare 
persoană împuternicită de către operator ar 
trebui să aibă obligația de a coopera cu 
autoritatea de supraveghere și de a pune la 
dispoziția acesteia, la cerere, documentația 
respectivă, pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operațiunilor de 
prelucrare respective.

persoana împuternicită de către operator ar 
trebui să documenteze fiecare operațiune 
de prelucrare pentru a putea furniza 
suficiente informații persoanei vizate. 
Fiecare operator și fiecare persoană 
împuternicită de către operator ar trebui să 
aibă obligația de a coopera cu autoritatea 
de supraveghere și de a pune la dispoziția 
acesteia, la cerere, cel puțin informațiile 
respective, pentru a putea fi utilizată în 
scopul monitorizării operațiunilor de 
prelucrare respective.

Or. en

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Considerentul 66

Textul propus de Comisie Amendamentul

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. Măsurile respective ar trebui să 
asigure un nivel corespunzător de 
securitate, luând în considerare stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare în raport cu riscurile și natura 
datelor cu caracter personal a căror 
protecție trebuie asigurată. Atunci când se 
stabilesc standarde tehnice și măsuri 
organizatorice menite să asigure securitatea 
prelucrării, Comisia ar trebui să 
promoveze neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, cooperarea cu țările terțe.

(66) În vederea menținerii securității și a 
prevenirii prelucrărilor care încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să evalueze 
riscurile inerente prelucrării și să pună în 
aplicare măsuri pentru atenuarea acestor 
riscuri. Măsurile respective ar trebui să 
asigure un nivel corespunzător de 
securitate, luând în considerare stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare în raport cu riscurile și natura 
datelor cu caracter personal a căror 
protecție trebuie asigurată. Atunci când se 
stabilesc standarde tehnice și măsuri 
organizatorice menite să asigure securitatea 
prelucrării, ar trebui promovate 
neutralitatea tehnologică, 
interoperabilitatea și inovarea, și, dacă este 
cazul, ar trebui încurajate țările terțe.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv întemeiat pentru care măsurile ce trebuie promovate să fie apanajul 
Comisiei.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Considerentul 67

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 24 de ore. În cazul în care termenul de 
24 de ore nu este respectat, o explicație a 
motivelor întârzierii ar trebui să însoțească 
notificarea. Persoanele fizice ale căror date 
cu caracter personal ar putea fi afectate 
negativ de încălcare ar trebui să fie 
notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 

(67) Dacă nu este soluționată la timp și 
într-un mod adecvat, o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal 
poate cauza persoanei fizice în cauză 
pierderi economice substanțiale și daune 
sociale, inclusiv fraudarea identității. Prin 
urmare, de îndată ce a luat cunoștință de 
producerea unei astfel de încălcări, 
operatorul ar trebui să o notifice autorității 
de supraveghere, fără întârziere 
nejustificată și, dacă este posibil, în termen 
de 72 de ore. În cazul în care termenul de 
72 de ore nu este respectat, o explicație a 
motivelor întârzierii ar trebui să însoțească 
notificarea. Persoanele fizice ale căror date 
cu caracter personal ar putea fi afectate 
negativ de încălcare ar trebui să fie 
notificate fără întârziere nejustificată 
pentru a putea să ia măsurile de precauție 
necesare. Ar trebui să se considere că o 
încălcare afectează în mod negativ datele 
cu caracter personal sau viața privată a unei 
persoane vizate în cazul în care aceasta ar 
putea avea drept rezultat, de exemplu, 
furtul sau fraudarea identității, vătămarea 
corporală, umilirea gravă sau afectarea 
reputației. Notificarea ar trebui să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să formuleze 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Notificările persoanelor 
vizate ar trebui efectuate în cel mai scurt 
timp posibil în mod rezonabil și în strânsă 
cooperare cu autoritatea de supraveghere, 
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respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente 
(de exemplu, autoritățile de aplicare a 
legii). De exemplu, pentru ca persoanele 
vizate să poată atenua un risc imediat de 
prejudiciere, acestea ar trebui notificate cu 
promptitudine, în timp ce necesitatea de a 
pune în aplicare măsuri corespunzătoare 
împotriva încălcării în continuare a 
securității datelor sau împotriva unor 
încălcări similare ale securității datelor ar 
putea justifica un termen mai îndelungat.

Or. en

Justificare

Având în vedere că transmiterea unei notificări în termen de 24 de ore nu este întotdeauna 
posibilă, raportorul propune extinderea acestei perioade în care se poate notifica autorității 
de supraveghere o încălcare a securității datelor cu caracter personal la 72 de ore. Pentru a 
nu supune persoanele vizate unui număr prea mare de notificări, care pot deveni obositoare, 
acestea ar trebui notificate doar în cazurile în care este probabil ca o încălcare a securității 
datelor să afecteze în mod negativ protecția datelor cu caracter personal sau viața privată a 
persoanelor vizate, de exemplu în caz de furt sau fraudare a identității, pierderi financiare, 
vătămare corporală, umilire gravă sau compromiterea reputației. A se vedea articolul 31, 
alineatul (1) și articolul 32 alineatul (1), care sunt conexe.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Evaluările impactului asupra 
protecției datelor ar trebui efectuate de 
către o autoritate publică sau un 
organism public în cazul în care o astfel 
de evaluare nu a fost deja realizată în 
contextul adoptării legislației naționale pe 
care se bazează îndeplinirea sarcinilor 
autorității publice sau ale organismului 
public și care reglementează anumite 
operațiuni sau serii de operațiuni de 
prelucrare în cauză.

eliminat

Or. en
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Justificare

Chiar și atunci când autoritățile publice prelucrează date în conformitate cu dispozițiile 
legale, ar trebui realizată o evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru a se 
asigura respectarea dispozițiilor prezentului regulament, mai ales pentru a asigura 
minimizarea cantității de date prelucrate și securitatea acestora și pentru a preveni orice 
riscuri la adresa drepturilor și a libertăților de care se bucură persoanele vizate. A se vedea 
eliminarea conexă de la articolul 33 alineatul (5).

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Considerentul 74

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament și pentru 
a face propuneri în vederea remedierii unei 
astfel de situații. Această consultare ar 
trebui, de asemenea, să aibă loc în timpul 
elaborării fie a unei măsuri a parlamentului 
național, fie a unei măsuri întemeiate pe o 
astfel de măsură legislativă, care definește 
natura prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

(74) În cazul în care o evaluare a 
impactului asupra protecției datelor arată 
că operațiunile de prelucrare implică un 
nivel ridicat al riscurilor specifice pentru 
drepturile și libertățile persoanelor vizate, 
cum ar fi privarea persoanelor fizice de un 
drept, sau prin utilizarea noilor tehnologii 
specifice, responsabilul cu protecția 
datelor sau autoritatea de supraveghere ar 
trebui să fie consultată, înainte de 
începerea operațiunilor, cu privire la o 
prelucrare riscantă care ar putea să nu fie 
conformă cu prezentul regulament și pentru 
a face propuneri în vederea remedierii unei 
astfel de situații. Această consultare ar 
trebui, de asemenea, să aibă loc în timpul 
elaborării fie a unei măsuri a parlamentului 
național, fie a unei măsuri întemeiate pe o 
astfel de măsură legislativă, care definește 
natura prelucrării și stabilește garanțiile 
corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 48

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau privește mai mult de 500 
de persoane pe an, sau în cazul în care 
activitățile de bază ale întreprinderii, 
indiferent de dimensiunea acesteia, implică 
operațiuni de prelucrare care necesită o 
monitorizare regulată și sistematică, o 
persoană ar trebui să acorde asistență 
operatorului sau persoanei împuternicite de 
către operator pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Atunci când se stabilește dacă 
se prelucrează date referitoare la un 
număr mare de persoane, nu ar trebui 
luate în considerare datele arhivate care 
sunt protejate pentru a nu face obiectul 
unui acces normal la date și al 
operațiunilor normale de prelucrare ale 
operatorului și pentru a nu mai fi 
modificate. Acești responsabilii cu 
protecția datelor, fie că sunt sau nu sunt 
angajați ai operatorului și fie că 
îndeplinesc sau nu această sarcină cu 
normă întreagă ar trebui să fie în măsură 
să își îndeplinească atribuțiile și sarcinile în 
mod independent. Responsabilul cu 
protecția datelor ar trebui consultat, în 
special, înaintea conceperii, 
achiziționării, dezvoltării și instalării de 
sisteme pentru prelucrarea automată a 
datelor cu caracter personal pentru a 
garanta respectarea principiilor de 
protecție a datelor începând cu momentul 
conceperii și de protecție implicită a 
datelor.

Or. en
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Justificare

Într-o epocă a informaticii dematerializate, în care până și operatorii de foarte mici 
dimensiuni pot prelucra mari cantități de date prin servicii online, pragul pentru desemnarea 
obligatorie a unui responsabil cu protecția datelor ar trebui să fie bazat pe relevanța 
prelucrării datelor, nu pe dimensiunile întreprinderii. Relevanța prelucrării datelor este 
determinată de categoriile de date personale prelucrate, tipul de activitate de prelucrare și 
numărul persoanelor ale căror date sunt prelucrate. A se vedea articolul 35 alineatul (1) 
conex.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Considerentul 75 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75a) Responsabilul cu protecția datelor 
ar trebui să aibă cel puțin următoarele 
calificări: cunoștințe temeinice privind 
conținutul și punerea în aplicare a 
legislației privind protecția datelor, 
inclusiv privind măsurile și procedurile 
tehnice și organizatorice; cunoștințe 
solide privind cerințele tehnice referitoare 
la protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
cunoștințe specifice sectorului în 
conformitate cu dimensiunea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de acesta și 
cu gradul de sensibilitate a datelor care 
trebuie prelucrate; capacitatea de a 
efectua inspecții, consultări, documentări 
și analize ale fișierelor-jurnal; și 
capacitatea de a lucra cu reprezentanți ai 
lucrătorilor. Operatorul ar trebui să 
permită responsabilului cu protecția 
datelor să participe la măsuri de formare 
avansată pentru a-și menține nivelul de 
cunoștințe specializate necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor sale.

Or. en

Justificare

Acest amendament precizează calificările necesare RPD și subliniază necesitatea posibilității 
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de a urma o formare avansată.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Considerentul 76

Textul propus de Comisie Amendamentul

(76) Asociațiile sau alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori ar trebui 
încurajate să elaboreze coduri de conduită, 
în limitele prezentului regulament, astfel 
încât să se faciliteze aplicarea efectivă a 
prezentului regulament, luându-se în 
considerare caracteristicile specifice ale 
prelucrării efectuate în anumite sectoare.

(76) Asociațiile sau alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori ar trebui 
încurajate să elaboreze coduri de conduită, 
în limitele prezentului regulament, astfel 
încât să se faciliteze aplicarea efectivă a 
prezentului regulament, luându-se în 
considerare caracteristicile specifice ale 
prelucrării efectuate în anumite sectoare. 
Aceste coduri ar trebui să facă punerea în 
aplicare a prezentului regulament mai 
clară pentru sectoarele în cauză. 

Or. en

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze rapid nivelul de protecție a 
datelor aferent produselor și serviciilor 
relevante.

(77) Pentru a se îmbunătăți transparența și 
conformitatea cu prezentul regulament, ar 
trebui să se încurajeze instituirea de 
mecanisme de certificare, precum și de 
sigilii și mărci în materie de protecție a 
datelor, care să permită persoanelor vizate 
să evalueze în mod rapid, pertinent și 
verificabil nivelul de protecție a datelor 
aferent produselor și serviciilor relevante.

Or. en

Amendament corelat cu articolul 39 alineatul (1).
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu sau un sector de prelucrare
dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională oferă un nivel adecvat de 
protecție a datelor, furnizând astfel 
securitate juridică și uniformitate în Uniune 
în ceea ce privește țările terțe sau
organizațiile internaționale care sunt 
considerate a furniza un astfel de nivel de 
protecție. În aceste cazuri, transferurile de 
date cu caracter personal către țările 
respective pot avea loc fără a fi necesar să 
se obțină o autorizație suplimentară.

(80) Comisia poate decide, cu efect în 
întreaga Uniune, că anumite țări terțe sau 
un teritoriu dintr-o țară terță sau o 
organizație internațională oferă un nivel 
adecvat de protecție a datelor, furnizând 
astfel securitate juridică și uniformitate în 
Uniune în ceea ce privește țările terțe sau 
organizațiile internaționale care sunt 
considerate a furniza un astfel de nivel de 
protecție. În aceste cazuri, transferurile de 
date cu caracter personal către țările 
respective pot avea loc fără a fi necesar să 
se obțină o autorizație suplimentară.

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma modificării articolului 41 alineatul (1).

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Considerentul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul că o țară terță sau un 
teritoriu sau un sector de prelucrare dintr-
o țară terță sau o organizație internațională 
nu oferă un nivel adecvat de protecție a 
datelor. În consecință, transferul de date cu 
caracter personal către țara terță respectivă 
ar trebui să fie interzis. În acest caz, ar 
trebui să se prevadă dispoziții pentru 
consultări între Comisie și astfel de țări 
terțe sau organizații internaționale.

(82) Comisia poate, de asemenea, să 
recunoască faptul că o țară terță sau un 
teritoriu  dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională nu oferă un nivel adecvat de 
protecție a datelor. În consecință, transferul 
de date cu caracter personal către țara terță 
respectivă ar trebui să fie interzis. În acest 
caz, ar trebui să se prevadă dispoziții 
pentru consultări între Comisie și astfel de 
țări terțe sau organizații internaționale.
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Or. en

Justificare

Amendament propus în urma modificării articolului 42 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Considerentul 89

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să utilizeze soluții 
care să ofere persoanelor vizate garanția că 
vor continua să beneficieze de drepturi 
fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate.

(89) În orice caz, atunci când Comisia nu a 
luat o decizie cu privire la nivelul adecvat 
de protecție a datelor într-o țară terță, 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator ar trebui să utilizeze soluții 
care să ofere persoanelor vizate garanția 
obligatorie din punct de vedere juridic că 
vor continua să beneficieze de drepturi 
fundamentale și garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor în Uniune, odată ce 
aceste date au fost transferate. Garanția ar 
trebui să includă despăgubiri financiare 
în cazul pierderii datelor sau al accesului 
sau prelucrării neautorizate a acestora, 
precum și obligația, indiferent de 
legislația națională, de a furniza 
informații detaliate și complete cu privire 
la toate accesele la date de către 
autoritățile publice din țara terță.

Or. en

Justificare

Se precizează faptul că transferurile de date către țări terțe ar trebui să se bazeze întotdeauna 
pe un instrument obligatoriu din punct de vedere juridic, care să asigure, de asemenea, o 
compensație, precum și informarea autorităților de supraveghere. Amendament corelat cu 
articolul 42 alineatul (1) și articolul 44 alineatul (1) litera (h).
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Amendamentul 55

Propunere de regulament
Considerentul 92

Textul propus de Comisie Amendamentul

(92) Instituirea în statele membre a unor 
autorități de supraveghere care să își 
exercite atribuțiile în deplină independență 
este un element esențial al protecției 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
Statele membre pot institui mai multe 
autorități de supraveghere, pentru a reflecta 
structura lor constituțională, organizatorică 
și administrativă.

(92) Instituirea în statele membre a unor 
autorități de supraveghere care să își 
exercite atribuțiile în deplină independență 
este un element esențial al protecției 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal. 
Statele membre pot institui mai multe 
autorități de supraveghere, pentru a reflecta 
structura lor constituțională, organizatorică 
și administrativă. O astfel de autoritate 
dispune de resurse financiare și de 
personal adecvate pentru a-și îndeplini pe 
deplin rolul, ținând seama de mărimea 
populației și de volumul de prelucrare a 
datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

Este nevoie ca autoritățile de supraveghere, care trebuie să fie perfect independente, să 
dispună de suficiente resurse umane pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Acest 
amendament indică în mod mai clar modul în care trebuie să se stabilească un nivel adecvat 
de resurse umane. A se vedea amendamentul la considerentul 95. Amendament corelat cu 
articolul 47 alineatul (5).

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să beneficieze de resurse financiare 
și umane adecvate, de localuri și de 
infrastructura necesară pentru îndeplinirea 
cu eficacitate a sarcinilor lor, inclusiv a 
celor legate de asistența reciprocă și 
cooperarea cu alte autorități de 

(94) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să beneficieze de resurse financiare 
și umane adecvate, acordând o atenție 
specială asigurării unor competențe 
tehnice și juridice adecvate ale 
personalului, de localuri și de 
infrastructura necesare pentru îndeplinirea 
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supraveghere în întreaga Uniune. cu eficacitate a sarcinilor lor, inclusiv a 
celor legate de asistența reciprocă și 
cooperarea cu alte autorități de 
supraveghere în întreaga Uniune.

Or. en

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Considerentul 95

Textul propus de Comisie Amendamentul

(95) Condițiile generale pentru membrii 
autorității de supraveghere ar trebui 
stabilite de lege în fiecare stat membru și ar 
trebui, în special, să prevadă că acești 
membri ar trebui să fie numiți de 
parlamentul sau de guvernul statului 
membru și să includă dispoziții privind 
calificarea personală și funcția membrilor 
respectivi.

(95) Condițiile generale pentru membrii 
autorității de supraveghere ar trebui 
stabilite de lege în fiecare stat membru și ar 
trebui, în special, să prevadă că acești 
membri ar trebui să fie numiți de 
parlament sau de guvern după 
consultarea parlamentului statului 
membru respectiv, încercând să se reducă 
în cea mai mare măsură posibilitatea unei 
interferențe politice, și să includă 
dispoziții privind calificarea personală, 
evitarea conflictelor de interese și funcția 
membrilor respectivi.

Or. en

Justificare

Se clarifică mai în detaliu independența autorităților de supraveghere. Amendament corelat 
cu articolul 48 alineatul (1) și articolul 49.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Considerentul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

(97) În cazul în care, în Uniune, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 

(97) În cazul în care, în Uniune, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul activităților unui sediu al unui 
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operator sau al unei persoane împuternicite 
de către operator se efectuează în mai 
multe state membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să aibă competența 
de a monitoriza activitățile operatorului
sau ale persoanei împuternicite de către 
operator în întreaga Uniune și de a adopta
deciziile aferente, în scopul intensificării 
aplicării consecvente, al furnizării 
securității juridice și al reducerii sarcinii 
administrative pentru astfel de operatori și 
de persoane împuternicite de către 
operatori.

operator sau al unei persoane împuternicite 
de către operator se efectuează în mai 
multe state membre, o singură autoritate de 
supraveghere ar trebui să acționeze ca un 
ghișeu unic pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator în întreaga 
Uniune și să adopte deciziile aferente, în 
scopul intensificării aplicării consecvente, 
al furnizării securității juridice și al 
reducerii sarcinii administrative pentru 
astfel de operatori și de persoane 
împuternicite de către operatori.

Or. en

Justificare

În corelație cu noul mecanism propus pentru asigurarea coerenței. A se vedea articolul 54a 
(nou).

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Considerentul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98) Autoritatea competentă, care 
furnizează un astfel de ghișeu unic, ar 
trebui să fie autoritatea de supraveghere a 
statului membru în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator își 
are sediul principal.

(98) Autoritatea principală, care furnizează 
un astfel de ghișeu unic, ar trebui să fie 
autoritatea de supraveghere a statului 
membru în care operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator își are 
sediul principal. Comitetul european 
pentru protecția datelor poate desemna, în 
anumite cazuri, autoritatea principală la 
cererea unei autorități competente.

Or. en

Justificare

În corelație cu noul mecanism propus pentru asigurarea coerenței. A se vedea articolul 48 
alineatul (1) și articolul 49.
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Considerentul 101

Textul propus de Comisie Amendamentul

(101) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată și ar trebui să 
investigheze cazul. Investigația în urma 
unei plângeri ar trebui să fie efectuată, sub 
control judiciar, în măsura în care este 
necesar, în funcție de caz. Autoritatea de 
supraveghere ar trebui să informeze 
persoana vizată cu privire la evoluția și 
soluționarea plângerii într-un termen 
rezonabil. În eventualitatea în care cazul 
necesită o investigare suplimentară sau 
coordonarea cu o altă autoritate de 
supraveghere, ar trebui să se furnizeze 
informații intermediare persoanei vizate.

(101) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să răspundă plângerilor depuse de 
orice persoană vizată sau asociație care 
acționează în interes public și ar trebui să 
investigheze cazul. Investigația în urma 
unei plângeri ar trebui să fie efectuată, sub 
control judiciar, în măsura în care este 
necesar, în funcție de caz. Autoritatea de 
supraveghere ar trebui să informeze 
persoana vizată sau asociația cu privire la 
evoluția și soluționarea plângerii într-un 
termen rezonabil. În eventualitatea în care 
cazul necesită o investigare suplimentară 
sau coordonarea cu o altă autoritate de 
supraveghere, ar trebui să se furnizeze 
informații intermediare persoanei vizate.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 48 alineatul (1) și articolul 49.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Considerentul 104

Textul propus de Comisie Amendamentul

(104) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să aibă dreptul de a participa la 
operațiuni comune între autoritățile de 
supraveghere. Autoritatea de supraveghere 
căreia i s-a adresat solicitarea ar trebui să 
aibă obligația de a răspunde cererii într-un 
anumit termen.

(104) Fiecare autoritate de supraveghere ar 
trebui să aibă dreptul de a participa la 
operațiuni comune între autoritățile de 
supraveghere. Autoritatea de supraveghere 
căreia i s-a adresat solicitarea ar trebui să 
aibă obligația de a răspunde cererii într-un 
anumit termen. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să poată să 
coordoneze aceste activități atunci când 
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autoritățile de supraveghere doresc acest 
lucru.

Or. en

Justificare

În corelație cu noul mecanism propus pentru asigurarea coerenței.  A se vedea articolul (52) 
alineatul (3) și articolul (56) alineatul (2).

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Considerentul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(106a) Pentru a asigura punerea în 
aplicare consecventă a prezentului 
regulament, Comitetul european pentru 
protecția datelor poate adopta o măsură 
obligatorie dacă o majoritate compusă din 
două treimi din membrii săi decide acest 
lucru.

Or. en

Justificare

În corelație cu noul mecanism propus pentru asigurarea coerenței. Comitetul european 
pentru protecția datelor ar trebui să dispună, în ultimă instanță, de competențele de a adopta 
o decizie obligatorie în cazul în care autoritățile de supraveghere implicate sunt în dezacord 
cu privire la o anumită măsură.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Pentru a se asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, Comisia poate 
adopta un aviz privind aspectul respectiv 
sau o decizie, prin care să se solicite 
autorității de supraveghere suspendarea 

(107) Pentru a se asigura conformitatea cu 
prezentul regulament, Comisia poate 
adopta un aviz privind problemele ridicate. 
Comisia se poate adresa Curții de Justiție 
a Uniunii Europene. Dacă este necesar 
pentru a evita o daună ireparabilă, 
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proiectului său de măsură. Comisia poate solicita Curții de Justiție 
suspendarea măsurii în cadrul unei 
proceduri de urgență.

Or. en

Justificare

Comisia poate adopta o decizie cu privire la un aspect abordat în cadrul noului mecanism 
pentru asigurarea coerenței, de care autoritatea de supraveghere în cauză trebuie să țină 
seama în cea mai mare măsură. În cazul în care nu se conformează avizului Comisiei, trebuie 
să furnizeze o explicație motivată. În ultimă instanță, Comisia poate ataca o decizie 
obligatorie a Comitetului european pentru protecția datelor în fața Curții de Justiție a 
Uniunii Europene și solicita suspendarea măsurii. Amendament corelat cu articolul 61a 
(nou).

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar 
trebui să fie format din șefii autorității de 
supraveghere a fiecărui stat membru și din 
șeful Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor. Comisia ar trebui să participe la 
activitățile sale. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să contribuie la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament în întreaga Uniune, inclusiv 
prin oferirea de consultanță Comisiei și 
prin promovarea cooperării autorităților de 
supraveghere în întreaga Uniune. 
Comitetul european pentru protecția 
datelor ar trebui să acționeze în mod 
independent în exercitarea sarcinilor sale.

(110) La nivelul Uniunii, ar trebui să se 
înființeze Comitetul european pentru 
protecția datelor. Acesta ar trebui să 
înlocuiască Grupul de lucru pentru 
protecția persoanelor în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
instituit prin Directiva 95/46/CE. Acesta ar 
trebui să fie format din șefii autorității de 
supraveghere a fiecărui stat membru și din 
șeful Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor. Comisia ar trebui să participe la 
activitățile sale. Comitetul european pentru 
protecția datelor ar trebui să contribuie la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament în întreaga Uniune, inclusiv 
prin oferirea de consultanță instituțiilor 
Uniunii Europene și prin promovarea 
cooperării autorităților de supraveghere în 
întreaga Uniune, inclusiv a coordonării 
operațiunilor comune. Comitetul european 
pentru protecția datelor ar trebui să 
acționeze în mod independent în 
exercitarea sarcinilor sale.
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Or. en

Justificare

Amendament corelat cu articolul 64 alineatul (1).

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care are drept obiectiv asigurarea 
protecției drepturilor și intereselor 
persoanelor vizate în ceea ce privește 
protecția datelor acestora și este 
constituit(ă) în conformitate cu legislația 
unui stat membru ar trebui să aibă dreptul 
de a depune o plângere la o autoritate de 
supraveghere sau să exercite dreptul la o 
cale de atac în numele persoanelor vizate 
sau să depună, independent de plângerea 
înaintată de o persoană vizată, o plângere 
în nume propriu în cazul în care consideră 
că a avut loc o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal.

(112) Orice organism, organizație sau 
asociație care acționează în interes public 
și care este constituit(ă) în conformitate cu 
legislația unui stat membru ar trebui să aibă 
dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere sau să exercite 
dreptul la o cale de atac în numele 
persoanelor vizate sau să depună, 
independent de plângerea înaintată de o 
persoană vizată, o plângere în nume 
propriu în cazul în care consideră că a avut 
loc o încălcare a securității datelor cu 
caracter personal.

Or. en

Justificare

Este nevoie să se prevadă posibilități mai bune de obținere efectivă a unor despăgubiri, 
inclusiv prin intermediul unor asociații care acționează în interes public. A se vedea 
amendamentul conex la articolul 73 alineatul (2) și la articolul 76 alineatul (1).

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 

(114) Pentru a se consolida protecția 
judiciară a persoanelor vizate în situațiile 
în care autoritatea de supraveghere 
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competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care are drept obiectiv 
asigurarea protecției drepturilor și 
intereselor persoanelor vizate în ceea ce 
privește protecția datelor acestora să 
introducă o acțiune în numele său 
împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

competentă este stabilită în alt stat membru 
decât cel în care persoana vizată își are 
reședința, persoana vizată poate solicita 
oricărui organism, oricărei organizații sau 
oricărei asociații care acționează în interes 
public să introducă o acțiune în numele său 
împotriva autorității de supraveghere 
respective în fața instanței competente din 
celălalt stat membru.

Or. en

Justificare

Se precizează faptul că nu doar asociațiile specializate de protecție a datelor pot acționa în 
numele persoanelor vizate. Amendament corelat cu articolul 74 alineatul (3).

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Considerentul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

(116) În ceea ce privește acțiunile inițiate 
împotriva unui operator sau unei persoane 
împuternicite de către operator, 
reclamantul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a introduce acțiunea în fața instanțelor 
din statele membre în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are un sediu sau în care persoana vizată își 
are reședința, cu excepția cazului în care 
operatorul este o autoritate publică care 
acționează în exercitarea competențelor 
sale publice.

(116) În ceea ce privește acțiunile inițiate 
împotriva unui operator sau unei persoane 
împuternicite de către operator, 
reclamantul ar trebui să aibă posibilitatea 
de a introduce acțiunea în fața instanțelor 
din statele membre în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are un sediu sau în care persoana vizată își 
are reședința, cu excepția cazului în care 
operatorul este o autoritate publică a unui 
stat membru care acționează în exercitarea 
competențelor sale publice.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că acest lucru nu se aplică autorităților publice din țări terțe. Amendament 
corelat cu articolul 75 alineatul (2).
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Considerentul 121

Textul propus de Comisie Amendamentul

(121) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal exclusiv în scopuri jurnalistice, 
artistice sau literare ar trebui să 
îndeplinească criteriile pentru aplicarea 
unor derogări de la cerințele anumitor 
dispoziții din prezentul regulament, în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg. 
Prin urmare, în scopul excepțiilor și 

(121) Ori de câte ori este necesar, 
excepțiile sau derogările de la cerințele 
anumitor dispoziții din prezentul 
regulament ar trebui să fie posibile în 
vederea stabilirii unui echilibru între 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și dreptul la libertatea de 
exprimare și, mai ales, dreptul de a primi și 
de a comunica informații, astfel cum este 
garantat în special prin articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Acest lucru ar trebui să se aplice 
în special prelucrării datelor cu caracter 
personal din domeniul audiovizualului, 
precum și din arhivele de știri și din 
bibliotecile de ziare. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să adopte măsuri 
legislative care să prevadă excepțiile și 
derogările necesare în vederea asigurării 
echilibrului între aceste drepturi 
fundamentale. Astfel de excepții și 
derogări ar trebui să fie adoptate de statele 
membre în ceea ce privește principiile 
generale, drepturile persoanelor vizate, 
operatorul și persoana împuternicită de 
operator, transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau organizații 
internaționale, autoritățile de supraveghere 
independente, precum și cooperarea și 
coerența. Acest lucru nu trebuie totuși să 
determine statele membre să stabilească 
derogări de la celelalte dispoziții ale 
prezentului regulament. Pentru a ține 
seama de importanța dreptului la libertatea 
de exprimare în fiecare societate 
democratică, este necesar ca noțiunile 
legate de această libertate, cum ar fi 
jurnalismul, să fie interpretate în sens larg.
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derogărilor care urmează să fie stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
ar trebui să clasifice drept „jurnalistice” 
activitățile al căror scop este de a 
comunica publicului informații, opinii și 
idei, indiferent de suportul utilizat pentru 
transmiterea acestora. Aceste activități nu 
ar trebui să se limiteze la cele desfășurate 
de societăți de media și pot include 
activități cu sau fără scop lucrativ.

Or. en

Justificare

Se precizează faptul că libertatea de exprimare este protejată în general, nu doar în cazul 
jurnaliștilor, al artiștilor sau al scriitorilor. Amendament corelat cu articolul 80 alineatul (1).

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Considerentul 122

Textul propus de Comisie Amendamentul

(122) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care reprezintă 
o categorie specială de date necesitând un 
nivel mai ridicat de protecție, poate fi 
adesea justificată de o serie de motive 
legitime în beneficiul persoanelor și al 
societății în general, în special în contextul 
asigurării continuității asistenței medicale 
transfrontaliere. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să prevadă condiții 
armonizate pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind sănătatea, sub 
rezerva unor garanții specifice și 
corespunzătoare menite să protejeze 
drepturile fundamentale și datele cu 
caracter personal al persoanelor fizice. 
Acest lucru include dreptul persoanelor de 
a avea acces la datele lor cu caracter 
personal privind sănătatea, de exemplu 
datele din registrele lor medicale conținând 
informații precum diagnostice, rezultate ale 
examinărilor, evaluări ale medicilor curanți 

(122) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea, care reprezintă 
o categorie specială de date necesitând un 
nivel mai ridicat de protecție, poate fi 
justificată în beneficiul persoanelor și al 
societății în general, în special în contextul 
asigurării continuității asistenței medicale 
transfrontaliere. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să prevadă condiții 
armonizate pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind sănătatea, sub 
rezerva unor garanții specifice și 
corespunzătoare menite să protejeze 
drepturile fundamentale și datele cu 
caracter personal al persoanelor fizice. 
Acest lucru include dreptul persoanelor de 
a avea acces la datele lor cu caracter 
personal privind sănătatea, de exemplu 
datele din registrele lor medicale conținând 
informații precum diagnostice, rezultate ale 
examinărilor, evaluări ale medicilor curanți 
și orice tratament sau intervenție efectuată.
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și orice tratament sau intervenție efectuată.

Or. en

Justificare

Corelat cu articolul 81 alineatul (1).

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă și al securității 
sociale. Prin urmare, pentru a reglementa 
activitățile de prelucrare a datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării forței de muncă, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea, în 
conformitate cu prezentul regulament, de a 
adopta pe cale legislativă norme specifice 
de prelucrare a datelor cu caracter personal 
în sectorul ocupării forței de muncă.

Or. en

Justificare

La fel ca și domeniul ocupării forței de muncă, cel al securității sociale reprezintă un 
domeniu foarte complex, reglementat în detaliu la nivel național. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să poată să adopte sau să păstreze acte legislative specifice care 
reglementează detaliile protecției datelor instituțiilor publice din acest domeniu. Amendament 
corelat cu articolul 82 și cu articolul 82a (nou).
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Considerentul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce privește 
legalitatea prelucrării; specificarea 
criteriilor și a condițiilor de obținere a 
consimțământului unui minor; 
prelucrarea unor categorii speciale de 
date; specificarea criteriilor și a condițiilor 
aplicabile cererilor în mod vădit excesive 
și taxelor pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; criteriile și cerințele 
aplicabile pentru informarea persoanei 
vizate și dreptul de acces; „dreptul de a fi 
uitat” și dreptul la ștergere; măsurile 
bazate pe crearea de profiluri; criteriile și 
cerințele privind responsabilitatea 
operatorului și protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și protecția 
implicită a datelor; persoana 
împuternicită de operator; criteriile și 
cerințele privind documentația și 
securitatea prelucrării; criteriile și 
cerințele aplicabile pentru stabilirea unei 
încălcări a securității datelor cu caracter 
personal și pentru notificarea acesteia către 
autoritatea de supraveghere, precum și 
circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere persoanei vizate; 
criteriile și condițiile pentru operațiunile de 
prelucrare care necesită o evaluare a 

(129) Pentru a se realiza obiectivele 
prezentului regulament, și anume 
protejarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și, în 
special, dreptul acestora la protecția datelor 
cu caracter personal, și pentru a se garanta 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal pe teritoriul Uniunii, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui să 
fie delegată Comisiei. În special, ar trebui 
adoptate acte delegate în ceea ce privește 
standardele tehnice de acordare a 
consimțământului; condițiile modului de 
furnizare a informațiilor bazat pe 
pictograme; specificarea criteriilor și a 
condițiilor aplicabile taxelor pentru 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate; 
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
informarea persoanei vizate și dreptul de 
acces; „dreptul de a fi uitat” și dreptul la 
ștergere; criteriile și cerințele pentru 
verificarea responsabilității operatorului;
criteriile și cerințele aplicabile pentru 
stabilirea unei încălcări a securității datelor 
cu caracter personal și pentru notificarea 
acesteia către autoritatea de supraveghere, 
precum și circumstanțele în care o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal ar putea aduce atingere persoanei 
vizate; criteriile și condițiile pentru 
operațiunile de prelucrare care necesită o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor; criteriile și cerințele pentru 
determinarea unui nivel ridicat al riscurilor 
specifice care necesită o consultare 
prealabilă; codurile de conduită; criteriile și 
cerințele privind mecanismele de 
certificare; nivelul adecvat de protecție 
oferit de o țară terță sau o organizație 
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impactului asupra protecției datelor; 
criteriile și cerințele pentru determinarea 
unui nivel ridicat al riscurilor specifice care 
necesită o consultare prealabilă; 
desemnarea și sarcinile responsabilului 
cu protecția datelor; codurile de conduită; 
criteriile și cerințele privind mecanismele 
de certificare; criteriile și cerințele pentru 
transferurile prin intermediul regulilor 
corporatiste obligatorii; derogările 
aplicabile transferului; sancțiunile 
administrative; prelucrarea în scopuri 
medicale; prelucrarea în contextul ocupării 
forței de muncă și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică. 
Este deosebit de important ca, pe durata 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și în mod corespunzător a documentelor 
relevante către Parlamentul European și 
către Consiliu.

internațională; sancțiunile administrative; 
prelucrarea în scopuri medicale; 
prelucrarea în contextul ocupării forței de 
muncă și prelucrarea în scopuri de 
cercetare istorică, statistică și științifică. 
Este deosebit de important ca, pe durata 
activităților pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, în special, cu Comitetul 
European pentru Protecția Datelor. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să asigure 
transmiterea simultană, la timp și în mod 
corespunzător a documentelor relevante 
către Parlamentul European și către 
Consiliu.

Or. en

Justificare

Corelat cu articolul 86 alineatul (1).

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Considerentul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competențe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor; proceduri standard și formulare 
tip pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; formulare tip pentru 

(130) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
investită cu competențe de executare 
pentru a stabili: formulare tip legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
minorilor; proceduri standard și formulare 
tip pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; formulare tip pentru 
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informarea persoanei vizate; formulare tip 
și proceduri standard referitoare la dreptul 
de acces; dreptul la portabilitatea datelor; 
formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului de a asigura 
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
cerințe specifice privind securitatea 
prelucrării; formatul și procedurile 
standard pentru notificarea unei încălcări a 
securității datelor cu caracter personal în 
atenția autorității de supraveghere și pentru 
comunicarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată; standarde și proceduri pentru o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor; formele și procedurile de 
autorizare prealabilă și de consultare 
prealabilă; standarde tehnice și 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecție oferit de o țară terță, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare 
din țara terță respectivă sau de o 
organizație internațională; divulgările de 
informații neautorizate de dreptul 
Uniunii; asistența reciprocă; operațiunile 
comune; deciziile în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței. Competențele 
respective ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

informarea persoanei vizate; formulare tip 
și proceduri standard referitoare la dreptul 
de acces; formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului de a asigura
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
formatul și procedurile standard pentru 
notificarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal în atenția 
autorității de supraveghere și pentru 
comunicarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată; formele și procedurile de autorizare 
prealabilă și de consultare prealabilă; 
formularul standard de notificare a 
deciziei unei țări terțe care solicită 
divulgarea de date personale; formatul și 
procedurile pentru schimbul de informații 
prin mijloace electronice privind regulile 
corporatiste obligatorii; deciziile în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea coerenței. 
Este deosebit de importantă realizarea de 
către Comisie a unor consultări adecvate 
în timpul lucrărilor sale pregătitoare, 
inclusiv la nivel de experți și, în special, 
cu Comitetul european pentru protecția 
datelor. Competențele respective ar trebui 
să fie exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie. În acest 
context, Comisia ar trebui să ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Se leagă de articolul 87 alineatul (1). 
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Considerentul 131

Textul propus de Comisie Amendamentul

(131) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru a se stabili formulare tip 
legate de obținerea consimțământului 
unui minor; proceduri standard și 
formulare tip pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; formulare tip pentru 
informarea persoanei vizate; formulare tip 
și proceduri standard referitoare la dreptul 
de acces la portabilitatea datelor;
formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului de a asigura 
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
cerințe specifice privind securitatea 
prelucrării; formatul și procedurile 
standard pentru notificarea unei încălcări a 
securității datelor cu caracter personal în 
atenția autorității de supraveghere și pentru 
comunicarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată; standarde și proceduri pentru o 
evaluare a impactului asupra protecției 
datelor; formele și procedurile de 
autorizare prealabilă și de consultare 
prealabilă; standarde tehnice și 
mecanisme de certificare; nivelul adecvat 
de protecție oferit de o țară terță, de un 
teritoriu sau de un sector de prelucrare 
din țara terță respectivă sau de o 
organizație internațională; divulgările de 
informații neautorizate de dreptul 
Uniunii; asistența reciprocă; operațiunile 
comune; dat fiind că aceste acte au un 
domeniu de aplicare general.

(131) Procedura de examinare ar trebui să 
fie utilizată pentru a se stabili proceduri 
standard și formulare tip legate de 
specificarea formularelor standard 
privind prelucrarea datelor personala ale 
unui copil;  proceduri standard și 
formulare tip pentru exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate; formulare tip pentru 
informarea persoanei vizate; formulare tip 
și proceduri standard referitoare la dreptul 
de acces; formulare tip în ceea ce privește 
responsabilitatea operatorului de a asigura 
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii și protecția implicită a datelor; 
formatul și procedurile standard pentru 
notificarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal în atenția 
autorității de supraveghere și pentru 
comunicarea unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată; formele și procedurile de autorizare 
prealabilă și de consultare prealabilă; 
formularul standard de notificare a 
deciziei unei țări terțe care solicită 
divulgarea de date cu caracter personal; 
formatul și procedurile pentru schimbul 
de informații prin mijloace electronice 
privind regulile corporatiste obligatorii; 
deciziile în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, dat fiind că aceste 
acte au un domeniu de aplicare general.

Or. en
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Amendamentul 74

Propunere de regulament
Considerentul 132

Textul propus de Comisie Amendamentul

(132) Comisia ar trebui să adopte acte de 
punere în aplicare imediat aplicabile 
atunci când acest lucru se impune din 
motive imperative de urgență, în cazuri 
justificate în mod corespunzător 
referitoare la o țară terță, un teritoriu sau 
un sector de prelucrare din țara terță 
respectivă sau o organizație 
internațională care nu asigură un nivel de 
protecție adecvat și referitoare la aspectele 
comunicate de către autoritățile de 
supraveghere în cadrul mecanismului 
pentru asigurarea coerenței.

eliminat

Or. en

Justificare

Caracterul adecvat se bazează în prezent pe un act delegat și, prin urmare, nu mai este cazul 
unei proceduri de urgență.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Considerentul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

(134) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
abrogată prin prezentul regulament. Cu 
toate acestea, deciziile Comisiei care au 
fost adoptate și autorizațiile care au fost 
emise de autoritățile de supraveghere pe 
baza Directivei 95/46/CE ar trebui să 
rămână în vigoare.

(134) Directiva 95/46/CE ar trebui să fie 
abrogată prin prezentul regulament. Cu 
toate acestea, deciziile Comisiei care au 
fost adoptate și autorizațiile care au fost 
emise de autoritățile de supraveghere pe 
baza Directivei 95/46/CE ar trebui să 
rămână în vigoare. Deciziile luate de 
Comisie și autorizațiile acordate de 
autoritățile de supraveghere referitoare la 
transferul de date cu caracter personal 
către țări terțe ar trebui să rămână în 
vigoare pe o perioadă de tranziție de doi 
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ani.

Or. en

Justificare

Specifică o perioadă de tranziție pentru ca deciziile și autorizațiile să fie în concordanță cu 
noul regulament.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Considerentul 135 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(135a) Prezentul regulament nu se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organismele, birourile și 
agențiile Uniunii, care fac obiectul unor 
instrumente juridice diferite, în special al 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000. Prin urmare, 
prezentul regulament nu remediază lipsa 
actuală a caracterului cuprinzător al 
normelor juridice în materie de protecție a 
datelor în Uniunea Europeană și nivelul 
inegal de protecție a drepturilor 
persoanelor vizate. Deoarece articolul 8 
din Carta UE și articolul 16 din TFUE 
prevăd că dreptul fundamental la 
protecția datelor cu caracter personal ar 
trebui asigurat în mod consecvent și 
uniform pe întreg teritoriul Uniunii, 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii ar trebui să respecte aceleași 
norme ca cele prevăzute în prezentul 
regulament, iar Comisia ar trebui să 
prezinte propuneri legislative adecvate 
înainte de (data aplicării prezentului 
regulament) prin care să se revizuiască 
cadrul juridic aplicabil prelucrării datelor 
cu caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii 
atunci când acestea își desfășoară 
activitățile pentru ca acest cadru să fie în 
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concordanță cu dispozițiile/principiile 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a asigura consecvența dintre prezentul regulament și 
legislația care reglementează instituțiile, organele și agențiile UE, cum este cazul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, precum și o consecvență la nivelul tuturor agențiilor UE, 
care, în prezent, au fiecare propriile lor norme de protecție a datelor cu caracter personal, 
ceea ce creează un mozaic de reglementări ce îngreunează exercitarea drepturilor de 
protecție a datelor. A se vedea articolul conex 89a (nou).

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Considerentul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcția pe care o îndeplinește în societate și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și diversitatea culturală, 
religioasă și lingvistică.

(139) Având în vedere faptul că, așa cum a 
subliniat Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene, dreptul la protecția datelor cu 
caracter personal nu este un drept absolut, 
ci trebuie luat în considerare în raport cu 
funcția pe care o îndeplinește în societate și 
echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 
conformitate cu principiul 
proporționalității, prezentul regulament 
respectă drepturile fundamentale și 
principiile recunoscute în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
consacrată în tratate, în special dreptul la 
respectarea vieții private și de familie, a 
reședinței și a secretului comunicațiilor, 
dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal, libertatea de gândire, de 
conștiință și de religie, libertatea de 
exprimare și de informare, libertatea de a 
desfășura o activitate comercială, dreptul la 
o cale de atac eficientă și la un proces 
echitabil, precum și diversitatea culturală, 
religioasă și lingvistică. În special, ar 
trebui respectată jurisdicția instanțelor 
judecătorești din statele membre, 
jurisdicția Curții de Justiție a Uniunii 
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Europene și cea a Curții Europene a 
Drepturilor Omului.

Or. en

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cadrul unei activități care nu intră 
sub incidența dreptului Uniunii, în ceea ce 
privește, mai ales, securitatea națională;

(a) în cadrul unei activități care nu intră 
sub incidența dreptului Uniunii;

Or. en

Justificare

Securitatea națională nu este oricum de competența UE, deci nu este necesar să o menționăm 
din nou aici.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) de către o persoană fizică, fără niciun 
interes lucrativ, în cadrul activităților sale 
exclusiv personale sau domestice; 

(d) de către o persoană fizică în cadrul 
activităților sale exclusiv personale sau 
domestice;

Or. en

Justificare

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către o persoană fizică în interes privat sau
domestic poate avea, uneori, un scop lucrativ (de exemplu, la vânzarea de către o persoană 
fizică a unor efecte personale altor persoane fizice), însă, atât timp cât nu există nicio 
legătură cu o activitate profesională sau comercială, acest tip de prelucrare a datelor nu ar 
trebui să intre în sfera de aplicare a regulamentului.
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Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, investigării, identificării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării sancțiunilor penale.

(e) de către autoritățile publice competente 
în scopul prevenirii, investigării, 
identificării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării sancțiunilor 
penale.

Or. en

Justificare

Regulamentul precizează că sunt excluse din domeniul său de aplicare doar autoritățile 
publice competente să aplice legea (nu entitățile private) și că legislația aplicabilă ar trebui 
să ofere garanții adecvate pe baza principiilor necesității și proporționalității.  A se vedea 
amendamentul conex de la articolul 21.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare sunt legate de:

(2) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal ale 
persoanelor vizate care își au reședința în 
Uniune de către un operator care nu este 
stabilit în Uniune, atunci când activitățile 
de prelucrare au ca scop:

Or. en

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, operatorilor care nu sunt stabiliți în 
Uniune atunci când activitățile de prelucrare au drept scop oferirea de bunuri sau servicii 
persoanelor vizate din Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu o plată pentru aceste bunuri 
sau servicii, sau monitorizarea acestor persoane vizate. 
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Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate în Uniune sau

(a) oferirea de bunuri sau servicii unor 
astfel de persoane vizate în Uniune, 
indiferent dacă se solicită sau nu o plată 
pentru aceste bunuri sau servicii sau

Or. en

Justificare

Regulamentul trebuie să se aplice tuturor activităților de prelucrare legate de servicii, 
indiferent dacă aceste servicii sunt sau nu gratuite. Această adăugire asigură aplicabilitatea 
regulamentului așa-numitor „servicii gratuite”.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) urmărirea comportamentului acestora. (b) monitorizarea persoanelor vizate.

Or. en

Justificare

Regulamentul nu ar trebui să vizeze doar monitorizarea comportamentului persoanelor care 
își au reședința pe teritoriul Uniunii de către operatori de date situați în afara Uniunii, de 
exemplu prin intermediul urmăririi pe internet, ci toate tipurile de colectare și de prelucrare 
a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care își au reședința în Uniune. A se 
vedea amendamentul conex de la considerentul 21.
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Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată, în mod direct sau 
indirect, prin mijloace care pot fi utilizate, 
cu o probabilitate rezonabilă, de operator 
sau de orice altă persoană fizică sau 
juridică, în special prin referire la un 
număr de identificare, la date de 
localizare, la un identificator online sau la 
unul sau mai mulți factori specifici 
identității fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale a 
persoanei respective;

1. „persoana vizată” înseamnă o persoană 
fizică identificată sau o persoană fizică ce 
poate fi identificată sau individualizată, în 
mod direct sau indirect, singură sau în 
combinație cu date asociate, prin mijloace 
care pot fi utilizate, cu o probabilitate 
rezonabilă, de operator sau de orice altă 
persoană fizică sau juridică, în special prin 
referire la un identificator unic, la date de 
localizare, la un identificator online sau la 
unul sau mai mulți factori specifici 
identității fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale, sociale sau 
de gen ori orientării sexuale a persoanei 
respective;

Or. en

Justificare

Conceptul de date cu caracter personal este clarificat și mai mult prin intermediul unor 
criterii obiective. A se vedea amendamentele conexe de la considerentele 23 și 24. 

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „pseudonim” înseamnă un 
identificator unic, specific unui singur 
context dat și care nu permite 
identificarea directă a unei persoane 
fizice, ci permite individualizarea unei 
persoane vizate;

Or. en
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Justificare

Pentru utilizarea de date sub pseudonim, ar putea exista simplificări cu privire la obligațiile 
operatorilor de date. A se vedea amendamentele conexe de la considerentul 23 și la articolul 
7.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. „transfer” înseamnă orice comunicare 
a datelor cu caracter personal, permisă în 
mod activ unui număr limitat de părți 
identificate, emitentul având cunoștință 
sau intenție de a da destinatarului acces 
la datele cu caracter personal;

Or. en

Justificare

Definiția "transferului” este necesară pentru a distinge transferul de publicarea datelor.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. „crearea de profiluri” înseamnă orice 
formă de prelucrare automatizată a 
datelor cu caracter personal prin care se 
urmărește evaluarea anumitor aspecte 
personale legate de o persoană fizică sau 
efectuarea de analize sau previziuni în 
legătură, în special, cu performanțele 
persoanei fizice respective la locul de 
muncă, situația sa economică, locul în 
care se află, starea sa de sănătate, 
preferințele personale, încrederea de care 
se bucură sau comportamentul acesteia;
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Or. en

Justificare

Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de creare de 
profiluri, acestea trebuie definite și reglementate. A se vedea amendamentele conexe de la 
articolul 14 alineatul (1) literele (g), (ga) (gb). articolul 15 alineatul (1), articolul 20.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „producător” înseamnă o persoană 
fizică sau juridică, autoritate publică, 
agenție sau orice alt organism care 
creează sisteme automatizate de 
prelucrare sau evidență a datelor, 
destinate prelucrării de date cu caracter 
personal de către operatori sau persoanele 
împuternicite de către operatori;

Or. en

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, prin 
care persoana vizată acceptă, printr-o 
declarație sau printr-o acțiune pozitivă fără 
echivoc, ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate;

8. „consimțământul persoanei vizate” 
înseamnă orice manifestare de voință, 
liberă, specifică, informată și explicită, prin 
care persoana vizată acceptă, printr-o 
declarație sau printr-o acțiune pozitivă fără 
echivoc, ca datele sale cu caracter personal 
să fie prelucrate cu unul sau mai multe 
scopuri specifice;

Or. en
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Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă o încălcare a 
securității care duce, în mod accidental 
sau ilegal, la distrugerea, pierderea, 
modificarea, divulgarea neautorizată sau 
accesul neautorizat la datele cu caracter 
personal transmise, stocate sau prelucrate 
în alt mod;

9. „încălcarea securității datelor cu caracter 
personal” înseamnă distrugerea, pierderea, 
modificarea, divulgarea neautorizată sau 
accesul neautorizat la datele cu caracter 
personal transmise, stocate sau prelucrate 
în alt mod, care au loc accidental sau 
ilegal;

Or. en

Justificare

Încălcarea securității datelor cu caracter personal poate avea loc și fără o încălcare a 
securității, de exemplu prin pierdere sau divulgare accidentală.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Datele cu caracter personal trebuie: 1. Datele cu caracter personal sunt:
(a) să fie prelucrate în mod legal, echitabil 
și transparent față de persoana vizată;

(a) prelucrate în mod legal, echitabil și 
transparent față de persoana vizată 
(transparență);

Or. en

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să fie colectate în scopuri determinate, (b) colectate în scopuri determinate, 
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explicite și legitime și să nu fie prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri;

explicite și legitime și nu sunt prelucrate 
ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri (limitarea scopului);

Or. en

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să fie adecvate, pertinente și limitate la 
strictul necesar în ceea ce privește 
scopurile pentru care sunt prelucrate; 
aceste date sunt prelucrate numai dacă și 
atât timp cât scopurile nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații care nu 
implică date cu caracter personal;

(c) să fie adecvate, pertinente și limitate la 
strictul necesar în ceea ce privește 
scopurile pentru care sunt prelucrate; 
aceste date sunt prelucrate numai dacă și 
atât timp cât scopurile nu pot fi îndeplinite 
prin prelucrarea unor informații care nu 
implică date cu caracter personal 
(minimizarea datelor);

Or. en

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să fie exacte și actualizate; trebuie să se 
ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că datele cu caracter personal care 
sunt inexacte, având în vedere scopurile 
pentru care sunt prelucrate, să fie șterse sau 
rectificate fără întârziere;

(d) să fie exacte și actualizate; trebuie să se 
ia toate măsurile necesare pentru a se 
asigura că datele cu caracter personal care 
sunt inexacte, având în vedere scopurile 
pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau 
rectificate fără întârziere (integritate);

Or. en
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Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada 
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 
sunt prelucrate datele; datele cu caracter 
personal pot fi stocate pe perioade mai 
lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate numai în scopuri de cercetare 
istorică, statistică sau științifică, în 
conformitate cu normele și condițiile 
prevăzute la articolul 83, și numai dacă se 
efectuează o reexaminare periodică în 
vederea evaluării necesității de a continua 
stocarea;

(e) să fie păstrate într-o formă care permite 
identificarea sau individualizarea
persoanelor vizate pe o perioadă care nu 
depășește perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor pentru care sunt prelucrate 
datele; datele cu caracter personal pot fi 
stocate pe perioade mai lungi în măsura în 
care acestea vor fi prelucrate numai în 
scopuri de cercetare istorică, statistică sau 
științifică, în conformitate cu normele și 
condițiile prevăzute la articolul 83, și 
numai dacă se efectuează o reexaminare 
periodică în vederea evaluării necesității de 
a continua stocarea (limitarea la minimum 
a stocării);

Or. en

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prelucrate în așa fel încât să se 
permită în mod eficace persoanei vizate să 
își exercite drepturile menționate la 
articolele 11 - 21 (posibilitatea de 
intervenție);

Or. en
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Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care asigură și demonstrează
conformitatea fiecărei operațiuni de 
prelucrare cu dispozițiile prezentului 
regulament.

(f) să fie prelucrate sub răspunderea 
operatorului, care asigură și poate 
demonstra conformitatea fiecărei 
operațiuni de prelucrare cu dispozițiile 
prezentului regulament (responsabilitatea).

Or. en

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal este organizată și desfășurată 
într-un mod care să asigure respectarea 
principiilor menționate la alineatul (1). 
Producătorii, operatorii de date și 
persoanele împuternicite de către 
operatori iau măsurile de ordin tehnic și 
operațional pentru a garanta respectarea 
acestor principii în ceea ce privește 
proiectarea, înființarea și funcționarea 
sistemelor automatizate de prelucrare sau 
evidență a datelor.

Or. en

Justificare

Producătorii de sisteme automatizate de prelucrare a datelor (de ex. de hardware și software) 
ar trebui să țină seama, de asemenea, de principiul confidențialității, încă din etapa de 
proiectare și în mod implicit, chiar dacă aceștia nu prelucrează ei înșiși date cu caracter 
personal.  Acest fapt este în mod special relevant pentru aplicațiile standard folosite pe scară 
largă, dar principiul ar trebui respectat și pentru produsele de nișă.
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de 
către autoritățile publice în îndeplinirea 
misiunii lor.

eliminat

Or. en

Justificare

Litera (f) de la alineatul (1) se înlocuiește cu orientările mult mai detaliate cu privire la 
„interesul legitim” de la noile alineate (1a), (1b) și (1c). A se vedea amendamentele la 
articolul 6 alineate (1a), (1b) și (1c). Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă 
certitudine juridică privind prelucrarea datelor pe baza interesului legitim al operatorului de 
date. Actul delegat aferent de la articolul 6 alineatul (5) este eliminat, deoarece ar fi adus 
atingere esenței actului legislativ.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care nu se aplică niciunul 
dintre temeiurile juridice pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal
menționate la alineatul (1), prelucrarea 
datelor cu caracter personal este legală 
dacă și în măsura în care este necesară în 
scopul intereselor legitime urmărite de 
operator, cu excepția cazului în care 
prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
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vizate, caz în care este necesară protejarea 
datelor cu caracter personal. În acest caz, 
operatorul informează persoana vizată în 
mod explicit și separat. Operatorul 
menționează, de asemenea, motivele 
pentru care consideră că interesele sale 
prevalează asupra intereselor sau 
drepturilor și libertăților fundamentale 
ale persoanei vizate. Acest alineat nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de 
către autoritățile publice în îndeplinirea 
misiunii lor.

Or. en

Justificare

Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă certitudine juridică privind prelucrarea 
datelor pe baza interesului legitim al operatorului de date. A se vedea amendamentele la 
articolul 6 alineatul (1) litera (f) și la articolul 6 alineatele (1b) și (1c).

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Interesele legitime ale operatorului 
menționate la alineatul (1a) prevalează 
asupra intereselor sau drepturilor și 
libertăților fundamentale ale persoanei 
vizate, ca regulă generală, dacă: 
(a) prelucrarea datelor cu caracter 
personal are loc în cadrul exercitării 
dreptului a libertatea de expresie, în mass-
media sau prin artă, în limitele dreptului 
Uniunii și ale legislației naționale;
(b) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru obținerea 
drepturilor juridice ale operatorilor sau 
ale terților în numele cărora operatorul 
acționează în legătură cu o anumită 
persoană vizată identificată sau pentru 
prevenirea sau limitarea unor daune 
cauzate de persoana vizată operatorului;
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(c) persoana vizată a furnizat operatorului 
date cu caracter personal în baza 
temeiului juridic menționat la alineatul 
(1) litera (b), iar datele personale sunt 
utilizate pentru marketing direct la 
produse și servicii proprii și similare, fără 
a fi transferate, iar operatorul este clar 
identificat de către persoana vizată;
(d) prelucrarea datelor cu caracter 
personal se realizează în contextul unei 
relații profesionale între întreprinderi, iar 
datele au fost colectate de la persoana 
vizată în scopul respectiv;
(e) prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară pentru asociațiile, 
fundațiile și societățile de binefacere non-
profit înregistrate, recunoscute prin 
dreptul Uniunii sau legislația națională ca 
acționând în interesul public, exclusiv în 
scopul colectării de donații.   

Or. en

Justificare

Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă certitudine juridică privind prelucrarea 
datelor pe baza interesului legitim al operatorului de date. A se vedea amendamentele la 
articolul 6 alineatul (1) litera (f) și la articolul 6 alineatul (1c).

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate,  
menționate la alineatul (1a), prevalează 
asupra intereselor legitime ale 
operatorului, regulă generală, dacă:
(a) prelucrarea presupune un risc 
important de a cauza daune persoanei în 
cauză;
(b) sunt prelucrate categorii speciale de 
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date, menționate la articolul 9 alineatul 
(1), date de localizare, sau date 
biometrice;
(c) persoana vizată se poate aștepta, în 
mod rezonabil, având în vedere contextul 
în care are loc prelucrarea, ca datele sale 
personale să fie prelucrate numai într-un 
anumit scop sau tratate confidențial, cu 
excepția situației în care persoana vizată a 
fost informată în mod specific și separat 
despre utilizarea datelor sale personale în 
alte scopuri decât cele legate de 
furnizarea serviciului;
(d) datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în cadrul creării de profiluri;
(e) datele cu caracter personal sunt 
accesibile unui număr mare de persoane 
sau o cantitate mare de date cu caracter 
personal despre persoana vizată sunt 
prelucrate sau combinate cu alte date;
(f) prelucrarea datelor cu caracter 
personal poate afecta în mod negativ 
persoana vizată, în special în cazul în care 
poate duce la calomniere sau discriminare 
sau
(g) persoana vizată este minoră.

Or. en

Justificare

Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă certitudine juridică privind prelucrarea 
datelor pe baza interesului legitim al operatorului de date. A se vedea amendamentele la 
articolul 6 alineatul (1) litera (f) și la articolul 6 alineatele (1b) și (1c).

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care scopul prelucrării 
ulterioare nu este compatibil cu scopul 
pentru care au fost colectate datele cu 

eliminat
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caracter personal, prelucrarea trebuie să 
se bazeze pe un temei juridic care 
presupune cel puțin unul din 
considerentele menționate la alineatul (1) 
literele (a) - (e). Acest lucru se aplică în 
special oricărei schimbări a termenilor și 
condițiilor generale ale unui contract.

Or. en

Justificare

Alineatul (4) ar trebui eliminat deoarece, din cauza schimbării de scop, unul din temeiurile 
juridice de la alineatul (1) trebuie oricum aplicat. Nici Directiva 95/46/CE nu permite 
schimbarea scopului, deci nivelul de protecție ar trebui menținut.
.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia trebuie să fie abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii condițiilor 
menționate la alineatul (1) litera (f) 
pentru diverse sectoare și situații de 
prelucrare a datelor, inclusiv în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la un minor. 

eliminat

Or. en

Justificare

Amendamentele oferă indicații mai clare și oferă certitudine juridică privind prelucrarea 
datelor pe baza interesului legitim al operatorului.  Alineatul (4) ar trebui eliminat deoarece, 
din cauza schimbării de scop, unul din temeiurile juridice de la alineatul (1) trebuie oricum 
aplicat. Nici Directiva 95/46/CE nu permite schimbarea scopului, deci nivelul de protecție ar 
trebui menținut.
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Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care consimțământul 
persoanei vizate este dat în contextul în 
folosirii datelor de către societățile 
informaționale unde datele cu caracter 
personal sunt prelucrate numai sub formă 
de pseudonime, consimțământul poate fi 
dat prin mijloace automatizate care 
folosesc un standard tehnic cu valabilitate 
generală în Uniune, în conformitate cu 
alineatul (4c), prin care se permite 
persoanei vizate să își exprime în mod clar 
dorințele fără colectarea de date de 
identificare.

Or. en

Justificare

Se permite astfel utilizarea unor standarde ca „Do Not Track” („Nu urmări”), împreună cu 
un stimulent pentru a folosi numai date pe bază de pseudonim, după cum se prevede, de 
exemplu, la articolul 15 din legea germană a televiziunii și mass-mediei. Pentru a garanta că 
un astfel de standard este în conformitate cu prezentul regulament, acest standard trebuie 
aprobat de către Comisie. A se vedea amendamentele conexe de la articolul 4 alineatul (2a), 
articolul 7 alineatul (4c) și la considerentul 23.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Consimțământul își pierde 
valabilitatea imediat ce prelucrarea 
datelor cu caracter personal nu mai este 
necesară pentru realizarea scopurilor 
pentru care au fost colectate. 

Or. en
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Executarea unui contract sau 
prestarea unui serviciu nu pot fi 
condiționate de consimțământul cu privire 
la prelucrarea sau utilizarea datelor care 
nu sunt necesare pentru executarea 
contractului sau pentru prestarea 
serviciului, în conformitate cu articolul 6 
alineatul (1) litera (b).

Or. en

Justificare

Această clarificare se bazează pe așa-numita interdicție de condiționare, cunoscută din 
legislația privind protecția consumatorilor.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Comisia este împuternicită să adopte, 
în urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate, în conformitate cu 
articolul 86, cu scopul detalierii criteriilor 
și cerințelor aplicabile standardelor 
tehnice menționate la alineatul (2a) și în 
scopul de a declara că un standard tehnic 
este în conformitate cu prezentul 
regulament și are valabilitate generală în 
Uniune.

Or. en
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Justificare

Pentru a garanta că un standard tehnic privind exprimarea consimțământului este în 
conformitate cu prezentul regulament, acest standard trebuie aprobat de către Comisie. A se 
vedea amendamentele conexe de la articolul 4 alineatul (2a), articolul 7 alineatul (2a) și 
considerentul 23.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de servicii ale 
societății informaționale în mod direct 
unui minor, prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale unui minor cu vârsta sub 13 
ani este legală numai dacă și în măsura în 
care consimțământul este acordat sau 
autorizat de părintele sau de tutorele 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile.

(1) În sensul prezentului regulament, în 
ceea ce privește oferirea de bunuri sau
servicii în mod direct unui minor, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
unui minor cu vârsta sub 13 ani este legală 
numai dacă și în măsura în care 
consimțământul este acordat sau autorizat 
de părintele sau de reprezentantul legal al 
minorului. Operatorul depune toate 
eforturile rezonabile pentru a obține 
consimțământul verificabil, ținând seama 
de tehnologiile disponibile. Mijloacele 
pentru obținerea unui 
consimțământ verificabil nu conduc la 
prelucrarea suplimentară a datelor 
personale care altfel nu ar fi necesare.

Or. en

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la metodele de a obține 
consimțământul verificabil menționate la 
alineatul (1). În acest sens, Comisia ia în 

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina detalierii 
criteriilor și cerințelor referitoare la 
metodele de a obține consimțământul 
verificabil menționate la alineatul (1), în 
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considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

conformitate cu articolul 66.

Or. en

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4)Comisia poate să stabilească formulare 
tip pentru metodele specifice de obținere a 
consimțământului verificabil menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

(4)Comisia poate să stabilească formulare 
tip pentru metodele specifice de obținere a 
consimțământului verificabil menționat la 
alineatul (1). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în urma solicitării 
unui aviz din partea Comitetului 
european pentru protecția datelor, în
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe. 

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile filozofice, orientarea 
sexuală sau identitatea de gen, 
apartenența și activitățile sindicale, precum 
și prelucrarea datelor genetice sau a datelor 
privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe.

Or. en
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate sau

(b) prelucrarea este necesară în scopul 
respectării obligațiilor și al exercitării unor 
drepturi specifice ale operatorului în 
domeniul dreptului muncii, în măsura în 
care acest lucru este autorizat de dreptul 
Uniunii sau de legislația unui stat membru 
care prevede garanții adecvate legate de 
drepturile fundamentale și interesele 
persoanei vizate sau

Or. en

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public, 
executate în baza dreptului Uniunii sau a 
legislației unui stat membru, care prevede 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate  
sau

(g) prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini de interes public, 
executate în baza dreptului Uniunii sau a 
legislației unui stat membru, care prevede 
măsurile corespunzătoare pentru protejarea 
drepturilor fundamentale și a intereselor 
persoanei vizate  sau

Or. en



PR\922387RO.doc 85/227 PE501.927v02-00

RO

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
controlul autorității publice, fie atunci când 
prelucrarea este necesară pentru 
conformarea cu o obligație legală sau de 
reglementare care îi revine operatorului, fie 
pentru îndeplinirea unei sarcini executate 
din considerente importante de interes 
public, în măsura în care prelucrarea este 
autorizată de dreptul Uniunii sau de 
legislația unui stat membru care prevede 
garanții adecvate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

(j) prelucrarea datelor referitoare la 
condamnări penale sau la măsuri de 
securitate conexe se efectuează fie sub 
controlul autorității publice, fie atunci când
prelucrarea este necesară pentru 
conformarea cu o obligație legală sau de 
reglementare care îi revine operatorului, fie 
pentru îndeplinirea unei sarcini executate 
din considerente importante de interes 
public, în măsura în care prelucrarea este 
autorizată de dreptul Uniunii sau de 
legislația unui stat membru care prevede 
garanții adecvate legate de drepturile 
fundamentale și interesele persoanei 
vizate. Un registru complet al 
condamnărilor penale este ținut numai sub 
controlul autorității publice.

Or. en

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor, condițiilor și 
garanțiilor corespunzătoare pentru 
prelucrarea categoriilor speciale de date cu 
caracter personal menționate la 
alineatul (1), precum și derogările 
prevăzute la alineatul (2).

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii criteriilor, 
condițiilor și garanțiilor corespunzătoare 
pentru prelucrarea categoriilor speciale de
date cu caracter personal menționate la 
alineatul (1), precum și derogările 
prevăzute la alineatul (2), în conformitate 
cu articolul 66.

Or. en
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Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice o persoană fizică, operatorul nu 
are obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

În cazul în care datele prelucrate de către 
un operator nu îi permit acestuia să 
identifice sau să individualizeze o 
persoană fizică sau constau numai în date 
pe bază de pseudonim, operatorul nu are 
obligația de a obține informații 
suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată numai în scopul respectării unei 
dispoziții ale prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Operatorii pot folosi un identificator unic pentru aceeași persoană pentru diferite servicii sau 
în diferite contexte, fără a putea  identifica o persoană fizică pe această bază. Pseudonimele, 
definite în amendamentul la articolul 4, se limitează la un context specific. Amendamentul 
clarifică faptul că articolul se aplică în ambele cazuri.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Informațiile destinate persoanelor 
vizate sunt furnizate într-un format care 
oferă persoanelor vizate informațiile 
necesare pentru a înțelege poziția lor și a 
lua decizii în mod adecvat. Prin urmare, 
operatorul pune la dispoziție și comunică 
politicile sale de protecție a datelor prin 
utilizarea unui mod de descriere a 
diferitelor tipuri de prelucrare a datelor 
bazat pe pictograme și ușor de înțeles, 
precum și condițiile și consecințele 
acestora. Informați complete sunt 
disponibile la cerere în conformitate cu 
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articolul 14.

Or. en

Justificare

Data protection policies are complex documents containing a vast amount of situation-
specific details. The aim of multi layered notices is to help improving the quality of 
information on data protection received by focusing each layer on the information that the 
data subject needs to understand its position and make decisions. Thus multi-layered formats 
can improve the readability of notices. Without having to deal with all the details of a data 
protection policy, the data subject can at one glance at the simple icons know if and how his 
or her data is being used. See related amendments to Articles 4(2a), 7(2a) and Recital 23.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte, 
în urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate, în conformitate cu 
articolul 86, cu scopul detalierii modului 
de descriere bazat pe pictograme 
menționat la alineatul (3) privind natura 
prelucrării, durata de stocare, transferul 
sau ștergerea datelor prin crearea unor 
pictograme sau a altor instrumente, cu 
scopul de a prezenta informațiile într-un 
mod standardizat.

Or. en

Justificare

Acest nou act delegat este necesar pentru a specifica informațiile simple bazate pe 
pictograme privind politicile de protecție a datelor.
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Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, în special din 
cauza caracterului lor repetitiv, operatorul 
poate percepe o taxă pentru furnizarea 
informațiilor sau pentru luarea măsurilor 
solicitate ori poate să nu ia măsurile 
solicitate. În acest caz, operatorul suportă 
sarcina probei în ceea ce privește caracterul 
vădit excesiv al cererii.

(4) Informațiile și măsurile luate în 
contextul cererilor menționate la alineatul
(1) sunt gratuite. În cazul în care cererile 
sunt în mod vădit excesive, în special din 
cauza caracterului lor repetitiv, operatorul 
poate percepe o taxă rezonabilă pentru 
furnizarea informațiilor sau pentru luarea 
măsurilor solicitate. În acest caz, operatorul 
suportă sarcina probei în ceea ce privește 
caracterul vădit excesiv al cererii.

Or. en

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și condițiilor 
privind cererile vădit excesive și taxele 
menționate la alineatul (4).

(5) Comisia este abilitată să adopte, în 
urma solicitării unui aviz din partea 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii criteriilor și 
condițiilor privind cererile vădit excesive și 
taxele menționate la alineatul (4).

Or. en

Justificare

Orientările privind cererile considerate vădit excesive sunt mutate la articolul nou 12 
alineatul (6a), sarcina fiind predată de la Comisie Comitetului european pentru protecția 
datelor, deoarece experiența practică a autorităților de protecție a datelor în acest sens este 
mai bogată. A se vedea amendamentul conex de la articolul 12 alineatul (6a).
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Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili formulare tip și 
proceduri standard în ceea ce privește 
comunicarea menționată la alineatul (2), 
inclusiv în format electronic. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili formulare tip în 
ceea ce privește comunicarea menționată la 
alineatul (2), inclusiv în format electronic. 
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2), în urma adoptării unui aviz 
de către Comitetul european pentru 
protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comitetului european pentru 
protecția datelor i se încredințează sarcina 
detalierii criteriilor și cerințelor 
referitoare la cererile considerate vădit 
excesive, menționate la alineatul (4), în 
conformitate cu articolul 66.

Or. en

Justificare

Orientările privind cererile considerate vădit excesive sunt mutate la articolul 12 alineatul 
(5), sarcina fiind predată de la Comisie Comitetului european pentru protecția datelor, 
deoarece experiența practică a autorităților de protecție a datelor în acest sens este mai 
bogată. A se vedea amendamentul conex la articolul 12 alineatul (5).
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Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 13 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturi referitoare la destinatari Drepturi referitoare la destinatari

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost dezvăluite datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, cu 
excepția cazului în care acest lucru se 
dovedește imposibil sau presupune un efort 
disproporționat.

Operatorul comunică fiecărui destinatar 
căruia i-au fost transferate datele orice 
rectificare sau ștergere efectuată în 
conformitate cu articolele 16 și 17, 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

Nu există o definiție pentru „dezvăluire”, însă raportorul propune o definiție pentru 
„transfer”; a se vedea articolul 4 alineatul (3a). Operatorul ar trebui să informeze persoana 
vizată despre respectivele părți terțe cărora le-a fost comunicată o cerere de rectificare sau 
ștergere, pentru a permite persoanei vizate să își exercite drepturile direct față de aceste părți 
terțe.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și, după caz, ale 
reprezentantului operatorului și ale
responsabilului cu protecția datelor;

(a) identitatea și datele de contact ale 
operatorului și, după caz, ale 
reprezentantului operatorului, ale 
responsabilului cu protecția datelor și ale 
operatorilor asociați; în cazul operatorilor 
asociați, precizarea rolurilor și 
responsabilităților acestora;

Or. en
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Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) categoria de date personale colectate 
și prelucrate;

Or. en

Justificare

Conținutul articolului 28 privind cerințele legate de documentație este mutat la articolul 14 
privind drepturile de informare. Regulamentul propus poate fi simplificat prin fuzionarea 
unor informații și documente care sunt, în esență, ca două fețe ale aceleiași monede. Acest 
lucru va reduce sarcinile administrative pentru operatorii de date și va facilita înțelegerea și 
exercitarea de către personale fizice a drepturilor lor. A se vedea amendamentul conex de la 
articolul 28.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 
contractului și condițiile generale în cazul 
în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 
interesele legitime urmărite de operator în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (f);

(b) scopurile în care sunt prelucrate datele 
cu caracter personal, inclusiv condițiile 
contractului și condițiile generale în cazul 
în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1) litera (b) și 
interesele legitime urmărite de operator în 
cazul în care prelucrarea se întemeiază pe 
articolul 6 alineatul (1a) și (1b);

Or. en

Justificare

Amendament apărut ca urmare a noii structuri a articolului 6. A se vedea amendamentele la 
articolul 6 alineatul (1) litera (f) și la articolul 6 alineatele (1a), (1b) și (1c).
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Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) motivele pentru care consideră că 
interesele sale prevalează asupra 
intereselor sau drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate, 
conform articolului 6 alineatul (1a);

Or. en

Justificare

Amendament apărut ca urmare a noii structuri a articolului 6. A se vedea amendamentele la 
articolul 6 alineatul (1) litera (f) și la articolul 6 alineatele (1a), (1b) și (1c).

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter personal;

(f) destinatarii datelor cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este cazul, intenția operatorului de 
a efectua un transfer către o țară terță sau o 
organizație internațională și nivelul de 
protecție oferit de țara terță sau de 
organizația internațională respectivă, prin 
trimitere la o decizie a Comisiei privind 

(g) dacă este cazul, intenția operatorului de 
a efectua un transfer de date către o țară 
terță sau o organizație internațională și 
nivelul de protecție oferit de țara terță sau 
de organizația internațională respectivă, 
prin trimitere la o decizie a Comisiei 
privind caracterul adecvat al nivelului de 
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caracterul adecvat al nivelului de protecție; protecție sau, în cazul transferurilor 
menționate la articolul 42, la articolul 43 
sau la articolul 44 alineatul (1) litera (h), 
prin trimitere la garanțiile adecvate și la 
mijloacele de a obține o copie a acestora;

Or. en

Justificare

Conținutul articolului 28 privind cerințele legate de documentație este mutat la articolul 14 
privind drepturile de informare. Regulamentul propus poate fi simplificat prin fuzionarea 
unor informații și documente care sunt, în esență, ca două fețe ale aceleiași monede. Acest 
lucru va reduce sarcinile administrative pentru operatorii de date și va facilita înțelegerea și 
exercitarea de către personale fizice a drepturilor lor. A se vedea amendamentul la articolul 
28.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) după caz, informații cu privire la 
existența creării de profiluri, a unor 
măsuri bazate pe crearea de profiluri și cu 
privire la mecanisme de a contesta 
crearea de profiluri;

Or. en

Justificare

Această dispoziție este mutată de la articolul 20 alineatul (4) la articolul 14 privind 
obligațiile de informare, pentru a garanta că toate obligațiile de informare sunt acoperite de 
un singur articol. Adăugarea „mecanismelor de a contesta..” este relevantă pentru a asigura 
informarea despre standarde cum ar fi Do Not Track. A se vedea amendamentele conexe de 
la articolul 4 alineatul (3b), articolul 14 alineatul (1) literele (g) și (gb), articolul 15 alineatul 
(1) și articolul 20 alineatul (4).
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Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) informații inteligibile despre logica 
care stă la baza oricărei operațiuni de 
prelucrare automatizată;

Or. en

Justificare

Această dispoziție există deja în Directiva 95/46/CE privind protecția datelor. Ea ar trebui 
inclusă și în noul regulament, în conformitate cu poziția exprimată de Parlament de a nu 
coborî sub nivelul deja existent de protecție.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 14 – punctul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) drepturile și mecanismele de a 
contesta sau de a evita prelucrarea datelor 
cu caracter personal;

Or. en

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces menționate 

(7) Comisia este abilitată să adopte, după 
solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor privind 
categoriile de destinatari menționate la 
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la alineatul (1) litera (g), a criteriilor 
privind informațiile suplimentare necesare 
menționate la alineatul (1) litera (h) pentru 
sectoare și situații specifice, precum și a 
condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare 
pentru derogările prevăzute la alineatul (5) 
litera (b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

alineatul (1) litera (f), a cerințelor privind 
notificarea posibilității de acces menționate 
la alineatul (1) litera (g), a criteriilor 
privind informațiile suplimentare necesare 
menționate la alineatul (1) litera (h) pentru 
sectoare și situații specifice, precum și a
condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare 
pentru derogările prevăzute la alineatul (5) 
litera (b). În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri corespunzătoare pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

Or. en

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia poate stabili formulare tip 
pentru transmiterea informațiilor 
menționate la alineatele (1) - (3), ținând 
seama, dacă este cazul, de particularitățile 
și nevoile specifice ale diverselor sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(8) Comisia stabilește formulare tip pentru 
transmiterea informațiilor menționate la 
alineatele (1) - (3), ținând seama, dacă este 
cazul, de particularitățile și nevoile 
specifice ale diverselor sectoare și situații 
de prelucrare a datelor, precum și de 
nevoile părților interesate implicate.
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate după solicitarea unui aviz al 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2). 

Or. en
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Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, confirmarea faptului că datele sale 
cu caracter personal sunt sau nu prelucrate. 
În cazul în care aceste date cu caracter 
personal sunt prelucrate, operatorul 
furnizează următoarele informații:

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului, în orice moment, la 
cerere, într-un limbaj clar și simplu, 
confirmarea faptului că datele sale cu 
caracter personal sunt sau nu prelucrate, 
iar, în ceea ce privește existența unui 
profil creat sau a măsurilor bazate pe 
crearea de profiluri legate de persoana 
vizată, operatorul furnizează următoarele 
informații: 

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de creare de 
profiluri, acestea trebuie definite și reglementate. A se vedea amendamentele conexe de la 
articolul 4 alineatul (3b), articolul 14 alineatul (1) literele (g) și (gb) și articolul 20.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) destinatarii sau categoriile de 
destinatari cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate, în special dacă
destinatarii sunt din țări terțe;

(c) destinatarii cărora datele cu caracter 
personal urmează să le fie divulgate sau le-
au fost divulgate, inclusiv destinatarii din 
țări terțe;

Or. en
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Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) importanța și consecințele preconizate 
ale prelucrării, cel puțin în cazul 
măsurilor menționate la articolul 20.

(h) consecințele preconizate ale creării de 
profiluri și ale măsurilor bazate pe 
crearea de profiluri;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de creare de 
profiluri, acestea trebuie definite și reglementate. A se vedea amendamentele conexe de la 
articolul 4 alineatul (3b), articolul 14 alineatul (1) literele (g) și (gb) și articolul 20.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) informații inteligibile despre logica 
care stă la baza oricărei operațiuni de 
prelucrare automatizată;

Or. en

Justificare

Această dispoziție există deja în Directiva 95/46/CE privind protecția datelor. Ea ar trebui 
inclusă și în noul regulament, în conformitate cu poziția exprimată de Parlament de a nu 
coborî sub nivelul deja existent de protecție.
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) în cazul dezvăluirii de date cu 
caracter personal unei autorități publice 
ca urmare a cererii unei autorități 
publice, confirmarea faptului că o astfel 
de cerere a fost efectuată, informații dacă 
cererea a fost îndeplinită total sau parțial, 
precum și o prezentare a datelor solicitate 
sau dezvăluite.

Or. en

Justificare

Persoanele fizice au dreptul de a fi informate despre orice acțiune de prelucrare a datelor 
lor, inclusiv despre dezvăluirea acestor date autorităților publice. Prezentul amendament nu 
aduce atingere restricțiilor specificate la articolul 21, de exemplu în cazul anchetelor privind 
aplicarea legii, aflate în curs de desfășurare.

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic, cu excepția 
cazului în care persoana vizată solicită un 
alt format.

(2) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului comunicarea 
datelor cu caracter personal care sunt în 
curs de prelucrare. În cazul în care 
persoana vizată introduce o cerere în 
format electronic, informațiile sunt 
furnizate în format electronic și structurat, 
format utilizat în mod curent și care 
permite utilizarea ulterioară de către 
persoana vizată, cu excepția cazului în 
care persoana vizată solicită un alt format.

Or. en
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Justificare

Articolul 18 a fuzionat cu articolul 15. Dacă persoanele vizate doresc să își exercite dreptul 
de acces la datele lor personale, aceste date ar trebui să le fie puse la dispoziție într-un 
format electronic pe care să îl poată folosi. Această utilizare ulterioară include dreptul de a 
transfera aceste date pe alte platforme și servicii dacă persoana vizată dorește acest lucru. 
Dreptul la portabilitatea datelor este deci o simplă specificație a dreptului de acces la date.

Amendamentul 142

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal, iar 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, atunci când acest lucru este 
posibil și adecvat și când datele sunt 
păstrate de un sistem automatizat de 
prelucrare, într-un alt sistem, într-un 
format electronic care este utilizat în mod 
curent, fără ca operatorul de la care sunt 
retrase datele cu caracter personal să 
poată împiedica acest lucru. 

Or. en

Justificare

Articolul 18 a fuzionat cu articolul 15. Dacă persoanele vizate doresc să își exercite dreptul 
de acces la datele lor personale, aceste date ar trebui să le fie puse la dispoziție într-un 
format electronic pe care să îl poată folosi. Această utilizare ulterioară include dreptul de a 
transfera aceste date pe alte platforme și servicii dacă persoana vizată dorește acest lucru. 
Dreptul la portabilitatea datelor este deci o simplă specificație a dreptului de acces la date.
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Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Prezentul articol nu aduce atingere 
obligației de a șterge datele atunci când 
acestea nu mai sunt necesare, conform 
articolului 5 alineatul (1) litera (e).

Or. en

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
privind comunicarea către persoana 
vizată a conținutului datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1) litera 
(g).

eliminat

Or. en

Justificare

Comisia nu ar trebui să aibă competența de a stabili definiția formatului electronic utilizat în 
mod curent, deoarece această definiție s-ar putea schimba într-un timp mai scurt decât timpul 
necesar adoptării actelor de punere în aplicare. Acest aspect poate fi lăsat în competența 
autorităților de supraveghere, dacă este cazul.
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Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate specifica formele și 
procedurile standard pentru solicitarea și 
acordarea accesului la informațiile 
menționate la alineatul (1), inclusiv pentru 
verificarea identității persoanei vizate și 
comunicarea datelor cu caracter personal 
către persoana vizată, ținând seama de 
particularitățile și nevoile specifice pentru 
diferitele sectoare și situații de prelucrare a 
datelor. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

(4) Comisia poate specifica formele 
standard pentru solicitarea și acordarea 
accesului la informațiile menționate la 
alineatul (1), inclusiv pentru verificarea 
identității persoanei vizate și comunicarea 
datelor cu caracter personal către persoana 
vizată, ținând seama de particularitățile și 
nevoile specifice pentru diferitele sectoare 
și situații de prelucrare a datelor. Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
după solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Orientările cu privire la procedurile standard legate de exercitarea dreptului de acces la date 
de către persoanele vizate și portabilitatea datelor ar trebui emise de autoritățile de 
supraveghere, nu de Comisie, și aceasta după solicitarea unui aviz al Comitetului european 
pentru protecția datelor.

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date, în special în ceea ce 
privește datele cu caracter personal care 
sunt puse la dispoziție de către persoana 
vizată atunci când era minor, în cazul în
care se aplică unul dintre următoarele 
motive: 

(1) Persoana vizată are dreptul de a obține 
din partea operatorului ștergerea datelor cu 
caracter personal care o privesc și încetarea 
difuzării acestor date în cazul în care se 
aplică unul dintre următoarele motive: 
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Or. en

Justificare

Dreptul la ștergerea datelor revine tuturor persoanelor vizate în mod egal. Textul eliminat 
semnifică faptul că pentru adulți există limitări ale acestui drept.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal, acesta ia toate măsurile 
rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, în 
ceea ce privește datele de a căror 
publicare este responsabil, pentru a 
informa terții care prelucrează astfel de 
date că persoana vizată le solicită să 
șteargă toate linkurile către datele cu 
caracter personal și orice copie sau 
reproducere a acestora. În cazul în care 
operatorul a autorizat un terț să publice 
date cu caracter personal, se consideră că 
operatorul este responsabil de publicarea 
datelor respective.

(2) În cazul în care operatorul menționat la 
alineatul (1) a făcut publice datele cu 
caracter personal fără o justificare în 
temeiul articolului 6 alineatul (1), acesta 
ia toate măsurile necesare pentru ca datele 
să fie șterse, fără a aduce atingere 
articolului 77. 

Or. en

Justificare

Dreptul la ștergere și dreptul la rectificare sunt în continuare importante pentru persoanele 
vizate, întrucât tot mai multe informații sunt comunicate, ceea ce poate avea impacturi 
semnificative. Cu toate acestea, în cazul în care publicarea datelor cu caracter personal a 
avut loc pe bazele legale menționate la articolul 6 alineatul (1), „dreptul de a fi uitat” nu este 
nici realist, nici legitim. A se vedea amendamentul conex de la articolul 17 alineatul (2a) și la 
considerentul 54. Acest lucru nu înseamnă că terții pot prelucra mai departe date cu caracter 
personal publicate dacă nu există niciun temei juridic pentru a face acest lucru.
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Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Orice măsuri de ștergere a datelor 
personale publicate respectă dreptul la 
libertatea de expresie, conform articolului 
80.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că „dreptul de a fi uitat” trebuie echilibrat cu dreptul la libertatea 
de expresie. A se vedea amendamentul conex de la articolul 17 alineatul (2) și de la 
considerentul 54.

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În loc să le șteargă, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care:

(4) În loc să le șteargă, operatorul limitează 
prelucrarea datelor cu caracter personal 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
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Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) persoana vizată solicită transferul 
datelor cu caracter personal în alt sistem de 
prelucrare automată a datelor, în 
conformitate cu articolul 18 alineatul (2).

(d) persoana vizată solicită transferul 
datelor cu caracter personal în alt sistem de 
prelucrare automată a datelor, în 
conformitate cu articolul 15 alineatele (2) 
și (2a).

Or. en

Justificare

Amendament necesar ca urmare a fuzionării articolelor 15 și 18.

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Datele cu caracter personal menționate 
la alineatul (4) pot fi prelucrate, cu 
excepția stocării, doar în scop probatoriu, 
fie cu consimțământul persoanei vizate, fie 
pentru protejarea drepturilor altor persoane 
fizice ori juridice fie pentru un obiectiv de 
interes public.

(5) Datele cu caracter personal menționate 
la alineatul (4) pot fi prelucrate, cu 
excepția stocării, doar în scop probatoriu, 
fie cu consimțământul persoanei vizate, fie 
pentru protejarea drepturilor altor persoane 
fizice ori juridice, fie pentru a se conforma 
obligației legale de a prelucra datele cu 
caracter personal în temeiul legislației 
Uniunii sau al legislației naționale 
aplicabile operatorului.

Or. en

Justificare

Orice interes public trebuie prevăzut prin lege pentru a crea o obligație juridică în baza 
căreia operatorul să treacă peste dreptul persoanei vizate la ștergerea datelor.
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Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Comisia este împuternicită să adopte, 
după solicitarea unui aviz al Comitetului 
european pentru protecția datelor, acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul de a detalia:

Or. en

Justificare

Amendament necesar ca urmare a introducerii unor dispoziții noi mai stricte privind „dreptul 
de a fi uitat” la articolul 17 alineatul (2).

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 9 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) condițiile de ștergere a linkurilor către 
datele cu caracter personal, a copiilor sau 
a reproducerilor acestora de care dispun 
serviciile de comunicații accesibile 
publicului, astfel cum se menționează la 
alineatul (2);

(b) condițiile de ștergere a datelor cu 
caracter personal de care dispun serviciile 
de comunicații accesibile publicului, astfel 
cum se menționează la alineatul (2);

Or. en

Justificare

In the case of published data, the original data controller shall only be obliged to inform 
those third parties which it can reasonably expect to be further processing the data and also 
inform the data subject about them. This also allows for the data subject to contact them 
directly and request from them to inform further third parties and it also gives the data 
subject a fuller understanding of the spreading of his/her personal data. It is important to 
maintain the inclusion of third parties that only process data without publishing it, in order to 
also cover companies that "scrape" personal data from public sources for further internal 
processing, such as credit rating, direct marketing, etc. It should be made clear that the right 
to be forgotten needs to be balanced with the right to freedom of expression. The exceptions in 
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paragraph 3 are only a duplication of the general limitations in Article 21 and do not add any 
value here.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dreptul la portabilitatea datelor eliminat
(1) În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate electronic într-
un format structurat care este utilizat în 
mod curent, persoana vizată are dreptul 
să obțină, din partea operatorului, o copie 
a datelor care fac obiectul prelucrării 
electronice într-un format electronic 
structurat care este utilizat în mod curent 
și care permite persoanei vizate să 
utilizeze ulterior aceste date.
(2) În cazul în care persoana vizată a 
furnizat datele cu caracter personal și 
prelucrarea se bazează pe 
consimțământul acesteia sau pe un 
contract, persoana vizată are dreptul de a 
transmite aceste date cu caracter 
personal, precum și orice altă informație 
furnizată de persoana vizată și păstrată de 
un sistem automatizat de prelucrare, într-
un alt sistem, într-un format electronic 
care este utilizat în mod curent, fără ca 
operatorul de la care sunt retrase datele 
cu caracter personal să poată împiedica 
acest lucru. 
(3) Comisia poate specifica formatul 
electronic prevăzut la alineatul (1), 
precum și normele tehnice, modalitățile și 
procedurile de transmitere a datelor cu 
caracter personal în conformitate cu 
alineatul (2). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Articolul 18 a fuzionat cu articolul 15 privind dreptul de acces al persoanei vizate. Dacă 
persoanele vizate doresc să își exercite dreptul de acces la datele lor personale, aceste date 
ar trebui să le fie puse la dispoziție într-un format electronic pe care să îl poată folosi. 
Această utilizare ulterioară include dreptul de a transfera aceste date pe alte platforme și 
servicii dacă persoana vizată dorește acest lucru. Dreptul la portabilitatea datelor este deci o 
simplă specificație a dreptului de acces la date. A se vedea amendamentele conexe de la 
articolul 15.

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune, pe motive legate de 
situația specială în care se află, prelucrării 
datelor cu caracter personal pe care se 
bazează pe articolul 6 alineatul (1) literele 
(d), (e) și (f), cu excepția cazului în care 
operatorul demonstrează că motivele 
legitime și imperioase care justifică 
prelucrarea primează asupra intereselor 
sau a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanei vizate.

(1) În orice moment, persoana vizată are 
dreptul de a se opune prelucrării datelor cu 
caracter personal care se bazează pe 
articolul 6 alineatul (1) literele (d) și (e).

Or. en

Amendamentul 156

Propunere de regulament
 Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop 
marketingul direct, persoana vizată are 
dreptul de a se opune gratuit prelucrării 
datelor sale cu caracter personal în acest 
scop. Acest drept este explicit oferit 
persoanei vizate, într-un mod inteligibil, 
care să se poată distinge în mod clar de alte 

(2) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în temeiul 
articolului 6 alineatul (1a), persoana 
vizată are dreptul, în toate cazurile, de a se 
opune gratuit prelucrării datelor sale cu 
caracter personal în acest scop. Acest drept 
este explicit oferit persoanei vizate, într-un 
mod inteligibil, utilizând un limbaj clar și 
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informații. simplu, adaptat în funcție de persoana 
vizată, în special pentru orice informație 
adresată în mod expres unui minor, care 
să se poată distinge în mod clar de alte 
informații.

Or. en

Justificare

Dreptul de a se opune continuării prelucrării datelor ar trebui să fie oferit întotdeauna 
gratuit și ar trebui oferit în mod explicit persoanei vizate utilizând un limbaj clar, simplu și 
adaptat.  A se vedea amendamentele conexe de la articolul 6 alineatul (1) litera (f) și articolul 
6 alineatele (1a), (1b) și (1c).

Amendamentul 157

Propunere de regulament
 Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul nu mai utilizează sau nu mai 
prelucrează respectivele datele cu caracter 
personal.

(3) În cazul în care există o opoziție în 
conformitate cu alineatele (1) și (2), 
operatorul șterge respectivele datele cu 
caracter personal.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că dreptul la opoziție, dacă este exercitat de către persoana vizată, 
ar trebui să conducă la ștergerea datelor de către operator.

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri bazate pe crearea de profiluri Crearea de profiluri 
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(1) Orice persoană fizică are dreptul de a 
nu fi supusă unei măsuri care produce 
efecte juridice privind această persoană 
fizică sau care o afectează în mod 
semnificativ și care se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată menită să evalueze 
anumite aspecte personale privind această 
persoană fizică sau să analizeze ori să 
prevadă, în special, performanțele 
persoanei fizice la locul de muncă, 
situația sa economică, locul în care se 
află, sănătatea, preferințele personale, 
încrederea de care se bucură sau 
comportamentul acestuia.

(1) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopul creării de profiluri, 
inclusiv în legătură cu furnizarea de 
servicii de informații electronice și de 
comunicații, este legală numai dacă:

Or. en

Justificare

Așa cum se întâmplă în toate cazurile de colectare, prelucrare și utilizate a datelor, se include 
o interdicție generală privind crearea de profiluri, astfel cum este definită la articolul 4, 
aceasta fiind permisă doar în cazurile în care este prevăzută prin lege, de exemplu, cu 
consimțământul persoanei vizate sau printr-o dispoziție legală. Consimțământul va fi, în 
principal, opțiunea reținută în sectorul privat (inclusiv în cadrul contractelor), în vreme ce 
permisiunea legală va fi relevantă în special, dar nu numai, în sectorul public.  Includerea 
cerinței ca persoana vizată să își dea consimțământul la crearea unui profil previne ceea ce 
se întâmplă frecvent în practică, și anume crearea unor profiluri fără ca persoanele vizate să 
aibă cunoștință despre acest lucru. A se vedea amendamentele conexe de la articolul 4 
alineatul (3b), articolul 14 alineatul (1) literele (g), (ga) și (gb) și de la articolul 15 alineatul 
(1).

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva celorlalte dispoziții din 
prezentul regulament, o persoană poate fi 
supusă unei măsuri de acest tip, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), numai 
dacă prelucrarea datelor:

eliminat

Or. en
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Justificare

Alineatul (2) este acoperit de noul alineat (3a) ca urmare a restructurării articolului 20.

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se efectuează în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană sau

(a) este necesară în faza de încheiere sau 
de executare a unui contract, atunci când a 
fost acceptată cererea de încheiere sau de 
executare a contractului, depusă de 
persoana vizată sau atunci când au fost 
invocate măsuri corespunzătoare 
intereselor legitime ale persoanei vizate, 
cum ar fi dreptul de a obține intervenție 
umană sau

Or. en

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este autorizat în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru, 
care prevede, de asemenea, măsuri 
corespunzătoare pentru protejarea 
intereselor legitime ale persoanei vizate sau

(b) este autorizată în mod expres de 
legislația Uniunii sau a unui stat membru 
în conformitate cu prezentul articol sau

Or. en
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Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prelucrarea automată a datelor cu 
caracter personal menite să evalueze 
anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică nu se bazează exclusiv pe 
categoriile speciale de date cu caracter 
personal la care se face referire la articolul 
9.

(2) Activitățile de creare de profiluri 
referitoare la o persoană fizică nu includ și 
nu generează date cuprinse în categoriile 
speciale de date cu caracter personal la care 
se face referire la articolul 9, cu excepția 
cazului în care acestea sunt incluse în 
excepțiile enumerate la articolul 9 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Clarificare pentru a acoperi circumstanțele în care crearea de profiluri nu se bazează pe date 
sensibile, ci este folosită pentru a trage concluzii care implică date sensibile. De exemplu, 
informațiile privind adresa nu sunt în sine informații sensibile dar, de exemplu, informația că 
o persoană merge în mod regulat la o anumită adresă, coroborată cu informația 
suplimentară că la adresa respectivă se află un club de box, poate fi folosită pentru a trage 
concluzii legate de starea de sănătate a persoanei, informații care trebuie considerate 
sensibile.

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a). Se interzice crearea de profiluri care 
are drept efect discriminarea împotriva 
persoanelor fizice pe baza originii rasiale 
sau etnice, a opiniilor politice, a religiei 
sau a convingerilor, a apartenenței 
sindicale, a orientării sexuale sau a 
identității de gen sau care are drept 
rezultat măsuri ce au astfel de efecte.

Or. en
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Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Crearea de profiluri nu este folosită 
pentru identificarea sau individualizarea 
copiilor.

Or. en

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Măsurile bazate pe crearea de 
profiluri care produc efecte juridice 
pentru persoanele vizate sau care 
afectează în mod semnificativ persoana 
vizată nu se bazează exclusiv pe 
prelucrarea automată. 

Or. en

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile menționate la alineatul (2), 
informațiile pe care operatorul trebuie să 
le furnizeze în temeiul articolului 14 
includ informații despre existența 
prelucrării, pentru o măsură de tipul celei 
la care se face referire la alineatul (1), 
precum și despre efectele preconizate ale 
acestei prelucrări asupra persoanei vizate.

eliminat
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Or. en

Justificare

Obligația de informare a fost mutată la articolul 14 privind informațiile pentru persoana 
vizată; a se vedea amendamentul conex de la articolul 14 alineatul (1) litera (ga).

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor corespunzătoare 
pentru protejarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate menționate la alineatul 
(2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal, precum și stabilitatea și 
integritatea pieței;

(c) proteja alte interese publice ale Uniunii 
Europene sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar și fiscal;

Or. en
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Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) asigura funcția de monitorizare, 
inspectare sau reglementare legată, chiar 
și ocazional, de exercitarea autorității 
publice în cazurile menționate la literele 
(a), (b),(c) și (d);

eliminat

Or. en

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) conține
dispoziții specifice, cel puțin în ceea ce 
privește obiectivele care trebuie avute în 
vedere în cadrul procesului de prelucrare și
stabilirea operatorului.

(2) În special, orice măsură legislativă 
menționată la alineatul (1) trebuie să fie 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică și să conțină dispoziții 
specifice, cel puțin în ceea ce privește:

(a) obiectivele care trebuie avute în vedere 
în cadrul procesului de prelucrare; 
(b) stabilirea operatorului;

(c) scopurile și mijloacele specifice ale 
prelucrării; 
(d) categoriile de persoane autorizate să 
prelucreze date;
(e) procedura ce trebuie urmată în cadrul 
procesului de prelucrare; 
(f) garanțiile pentru prevenirea 
abuzurilor;
(g) dreptul persoanelor vizate de a fi 
informate despre restricții;

Or. en
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Justificare

Orice restricții ale drepturilor persoanelor vizate trebuie să se facă în baza legii. Legislația 
aplicabilă ar trebui să ofere garanții adecvate bazate pe principiile necesității și 
proporționalității. A se vedea amendamentul conex de la articolul 2 alineatul (2) litera (e).

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 34 alineatele (1) 
și (2);

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere și a 
responsabilului cu protecția datelor, în 
conformitate cu articolul 34 alineatele (1) 
și (2);

Or. en

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) asigurarea informării și a 
comunicării transparente cu și către 
persoana vizată, în conformitate cu 
articolul 11.

Or. en
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Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Operatorul răspunde de verificarea 
eficacității măsurilor menționate la 
alineatele (1) și (2) Dacă se dovedește a fi 
proporțională, această verificare va fi 
efectuată de auditori interni sau externi 
independenți.

Or. en

Justificare

Conform principiului responsabilității, mecanismele de audit a respectării dispozițiilor 
regulamentului sunt folosite numai dacă sunt proporționate.

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorul face cunoscut un rezumat 
al măsurilor luate în temeiul alineatelor 
(1) și (2).

Or. en

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 

(4) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
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măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru verificare 
și mecanismele de audit menționate la 
alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul (3), 
și în scopul de a prevedea măsuri specifice 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

acte delegate în conformitate cu articolul 
86 pentru a detalia condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul (3), 
și în scopul de a prevedea măsuri specifice 
pentru microîntreprinderi și pentru 
întreprinderile mici și mijlocii.

Or. en

JustificareRolul Comisiei ar trebui să se limiteze la detalierea condițiilor pentru mecanismele 
de audit.

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii mijloacelor de 
prelucrare, cât și pe parcursul prelucrării 
propriu-zise, măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare astfel încât 
prelucrarea să îndeplinească cerințele 
prezentului regulament și să asigure 
protecția drepturilor persoanei vizate.

(1) Având în vedere stadiul actual al 
tehnicii și costurile de implementare, 
operatorul pune în aplicare, atât în 
momentul stabilirii scopurilor și
mijloacelor de prelucrare, cât și pe 
parcursul prelucrării propriu-zise, măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
corespunzătoare astfel încât prelucrarea să 
îndeplinească cerințele prezentului 
regulament și să asigure protecția 
drepturilor persoanei vizate, îndeosebi în 
ceea ce privește principiile menționate la 
articolul 5. În cazul în care operatorul a 
realizat o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor în temeiul articolului 33, 
se ține cont de rezultatele acesteia în 
elaborarea măsurilor și procedurilor.

Or. en

Justificare

Protecția datelor este în principiu salutată în calitate de inovație principală a reformei. 
Aceasta ar asigura că doar datele necesare pentru un anumit scop sunt, în fapt, procesate. 
Amendamentul clarifică punerea în aplicare a acestui principiu.
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Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Operatorul pune în aplicare 
mecanisme care garantează că, implicit, se 
prelucrează numai datele cu caracter 
personal care sunt necesare pentru fiecare 
scop specific al prelucrării și 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, aceste mecanisme 
asigură că, implicit, datele cu caracter 
personal nu sunt accesibile unui număr 
nelimitat de persoane.

(2) În cazul în care persoana vizată 
dispune de opțiuni în materie de 
procesare a datelor personale, operatorul 
garantează că, implicit, se prelucrează 
numai datele cu caracter personal care sunt 
necesare pentru fiecare scop specific al 
prelucrării și 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, 
aceste mecanisme asigură că, implicit, 
datele cu caracter personal nu sunt 
accesibile unui număr nelimitat de 
persoane și că persoanele vizate pot să 
controleze gradul de difuzare a datelor 
personale care le privesc.

Or. en

Justificare

Este clarificat în plus principiul protecției implicite a datelor.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Persoanele împuternicite de către 
operatori și producătorii pun în aplicare 
măsuri și proceduri tehnice și 
organizatorice corespunzătoare care să 
asigure că serviciile și produsele lor 
permit implicit operatorilor să respecte 
cerințele prezentului regulament, mai ales 
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cele menționate la alineatele (1) și (2).

Or. en

Justificare

Persoanele împuternicite de către operatori și producătorii de sisteme de procesare a datelor 
ar trebui să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a asigura aplicarea principiilor de 
protecție a datelor începând cu momentul conceperii și de protecție implicită a datelor. 

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente măsurilor și mecanismelor de 
certificare menționate la alineatele (1) și
(2), în special în ceea ce privește cerințele 
legate de protecția datelor începând cu 
momentul conceperii aplicabile în cazul 
tuturor sectoarelor, al produselor și al 
serviciilor.

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se alocă competența detalierii 
criteriilor și a cerințelor aferente măsurilor 
și mecanismelor de certificare menționate 
la alineatele (1), (2) și (2a), în special în 
ceea ce privește cerințele legate de 
protecția datelor începând cu momentul 
conceperii aplicabile în cazul tuturor 
sectoarelor, al produselor și al serviciilor, 
în conformitate cu articolul 66.

Or. en

Justificare

Persoanele împuternicite de către operatori și producătorii de sisteme de procesare a datelor 
ar trebui să pună în aplicare măsuri adecvate pentru a asigura aplicarea principiilor de 
protecție a datelor începând cu momentul conceperii și de protecție implicită a datelor. 

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde tehnice 
pentru cerințele menționate la alineatele (1) 
și (2). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 

(4) Comisia poate stabili standarde tehnice 
pentru cerințele menționate la alineatele (1) 
și (2). Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2), în urma 
solicitării unui aviz emis de către 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

Or. en

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord între acestea.

Atunci când un operator stabilește, 
împreună cu alți operatori, scopul, 
condițiile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal, operatorii 
asociați stabilesc, de comun acord, 
responsabilitățile fiecăruia în ceea ce 
privește îndeplinirea obligațiilor care le 
revin în temeiul prezentului regulament, în 
special în ceea ce privește procedurile și 
mecanismele de exercitare a drepturilor 
persoanelor vizate, prin intermediul unui 
acord scris între acestea. În cazul în care 
această definiție nu există sau este 
insuficient de clară, persoana vizată își 
poate exercita drepturile față de oricare 
dintre operatorii de date, iar aceștia 
răspund în mod solidar.

Or. en

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unei întreprinderi cu mai puțin de 250 
de angajați; sau

(b) unei întreprinderi care procesează date
cu caracter personal ale unui număr de 
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sub 500 de persoane vizate pe an; sau

Or. en

Justificare

Modificare în funcție de noul prag pentru responsabilii cu protecția datelor. A se vedea 
amendamentul conex la articolul 35 alineatul (1) litera (b).

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate în
legătură cu furnizarea de bunuri și 
servicii sau a căror conduită este 
monitorizată.

(3) Reprezentantul își are sediul în unul 
dintre statele membre în care își au 
reședința persoanele vizate ale căror date 
cu caracter personal sunt prelucrate în
conformitate cu articolul 3 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorului, în special în cazul în care 
transferul de date cu caracter personal 
utilizate este interzis;

(a) acționează numai la instrucțiunile 
operatorului;

Or. en
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Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) respectă principiul protecției datelor 
începând cu momentul conceperii și cel al 
protecției implicite a datelor;

Or. en

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
aferente responsabilităților, drepturilor și 
sarcinilor unei persoane împuternicite de 
către operator în conformitate cu 
alineatul (1), precum și condițiilor care 
permit facilitarea procesului de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în cadrul unui grup de întreprinderi, în 
special pentru verificare și raportare.

eliminat

Or. en

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care persoana 
împuternicită de operator devine partea 
care stabilește scopurile, mijloacele sau 
metodele prelucrării datelor sau nu 
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acționează doar la ordinele operatorului, 
aceasta este considerată drept operator 
asociat, în conformitate cu articolul 24.

Or. en

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin următoarele informații:

(2) Această documentație cuprinde cel 
puțin informațiile menționate la articolul 
14.

(a) numele și datele de contact ale 
operatorului, sau ale oricărui operator 
asociat sau ale oricărei persoane 
împuternicite de către operator, dacă este 
cazul;
(b) numele și datele de contact ale 
responsabilului cu protecția datelor, dacă 
este cazul;
(c) scopul prelucrării datelor, inclusiv 
interesele legitime urmărite de 
responsabilul cu prelucrarea, atunci când 
prelucrarea se bazează pe articolul 6 
alineatul (1) litera (f);
(d) o descriere a categoriilor de persoane 
vizate și a categoriilor de date cu caracter 
personal care le privesc;
(e) destinatarii sau categoriile de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal, inclusiv operatorii cărora le 
sunt comunicate datele cu caracter 
personal în interesul legitim pe care îl 
urmăresc;
(f) dacă este cazul, transferurile de date 
către o țară terță sau o organizație 
internațională, inclusiv identificarea țării 
terțe sau a organizației internaționale 
respective și, în cazul transferurilor 
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prevăzute la articolul 44 alineatul (1) 
litera (h), documentația care dovedește 
existența unor garanții corespunzătoare;
(g) o indicație generală a termenelor-
limită pentru ștergerea diferitelor 
categorii de date;
(h) descrierea mecanismelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Conținutul articolului 28 privind cerințele legate de documentație este mutat la articolul 14 
privind drepturile de informare. Regulamentul propus poate fi simplificat prin fuzionarea 
unor informații și documente care sunt, în esență, cele două fețe ale aceleiași monede. Acest 
lucru va reduce sarcinile administrative pentru operatorii de date și va facilita înțelegerea și 
exercitarea de către personale fizice a drepturilor lor. A se vedea amendamentele conexe de 
la articolul 14. 

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică următoarelor categorii 
de operatori și persoane împuternicite de 
către operatori:

(4) Obligațiile menționate la alineatele (1) 
și (2) nu se aplică persoanelor fizice care 
prelucrează date cu caracter personal fără 
vreun interes comercial;

(a) persoanelor fizice care prelucrează date 
cu caracter personal fără vreun interes 
comercial; sau

Or. en
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Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor referitoare la documentația la 
care se face referire la alineatul (1), 
pentru a ține seama în special de 
responsabilitățile operatorului și ale 
persoanei împuternicite de către operator 
și, dacă este cazul, de responsabilitățile 
reprezentantului operatorului.

eliminat

Or. en

Justificare

Deja în actuala legislație privind protecția datelor întreprinderile mici și mijlocii au obligația 
de a furniza informații persoanelor vizate, după cum se reflectă la articolul 14. Întrucât 
obligațiile de informare și privind documentația sunt acum coroborate la articolul 14, aceste 
întreprinderi ar dispune oricum de informații și, prin urmare, nu ar avea de ce să mai fie 
exceptate de la obligațiile privind documentația. Cu alte cuvinte, normele sunt mai simple, 
dar universale, aplicându-se tuturor operatorilor.
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Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate să conceapă formulare 
standard pentru documentele la care se 
face referire la alineatul (1). Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri
tehnice și organizatorice adecvate pentru a 
asigura un nivel de securitate, în 
concordanță cu riscurile pe care le 
presupune prelucrarea și cu caracterul 
datelor cu caracter personal care trebuie 
protejate, având în vedere stadiul actual al 
tehnologiei și costurile punerii lor în 
aplicare.

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator pun în aplicare măsuri și 
proceduri tehnice și organizatorice 
adecvate pentru a asigura un nivel de 
securitate, în concordanță cu riscurile pe 
care le presupune prelucrarea și cu 
caracterul datelor cu caracter personal care 
trebuie protejate, având în vedere stadiul 
actual al tehnologiei și costurile punerii lor 
în aplicare.

Or. en

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte (3) Comitetului european pentru protecția 
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delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
referitoare la măsurile tehnice și 
organizatorice prevăzute la alineatele (1) și
(2), stabilind inclusiv care este stadiul 
actual al tehnologiei pentru anumite 
sectoare și în anumite situații de prelucrare 
a datelor, ținând seama în special de 
evoluția tehnologiei și a soluțiilor de 
proiectare pentru protecția datelor începând 
cu momentul conceperii și cel al protecției 
implicite a datelor, cu excepția cazului în 
care se aplică alineatul (4).

datelor i se alocă competența detalierii 
criteriilor și a cerințelor referitoare la 
măsurile tehnice și organizatorice 
prevăzute la alineatele (1) și (2), stabilind 
inclusiv care este stadiul actual al 
tehnologiei pentru anumite sectoare și în 
anumite situații de prelucrare a datelor, 
ținând seama în special de evoluția 
tehnologiei și a soluțiilor de proiectare 
pentru protecția datelor începând cu 
momentul conceperii și cel al protecției 
implicite a datelor, cu excepția cazului în 
care se aplică alineatul (4), în conformitate 
cu articolul 66.

Or. en

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate adopta, dacă este cazul, 
acte de punere în aplicare pentru 
specificarea cerințelor prevăzute la 
alineatele (1) și (2) în diverse situații, în 
special pentru a: 

eliminat

(a) preveni accesul neautorizat la date cu 
caracter personal;

Or. en

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) preveni orice act neautorizat de 
divulgare, citire, copiere, modificare, 
ștergere sau eliminare a datelor cu 

eliminat
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caracter personal;

Or. en

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asigura verificarea legalității 
operațiunilor de prelucrare. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Autoritatea de supraveghere ține un 
registru public al tipurilor de încălcări 
notificate.

Or. en

Justificare

În conformitate cu noua directivă privind atacurile împotriva sistemelor informatice, ar 
trebui menținut un registru general al tipurilor de încălcări notificate, pentru a educa 
publicul cu privire la acestea.
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Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul de a indica mai detaliat 
criteriile și cerințele 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) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul de a indica mai 
detaliat criteriile și cerințele 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 200

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili un format 
standard al notificării adresate autorității de 
supraveghere, procedurile aplicabile în 
cazul obligației de notificare și forma și 
modalitățile de întocmire a documentației 
la care se face referire la alineatul (4), 
inclusiv termenele pentru ștergerea 
informațiilor conținute în această 
documentație. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2), în urma 
solicitării unui aviz emis de către 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate, operatorul, 
după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

(1) Atunci când încălcarea securității 
datelor cu caracter personal pune în pericol 
protecția datelor cu caracter personal și a 
vieții private a persoanei vizate, de 
exemplu în caz de furt sau fraudare a 
identității, vătămare corporală, umilire 
gravă sau afectarea reputației, operatorul, 
după notificarea prevăzută la articolul 31, 
informează persoana vizată, fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la încălcarea 
securității datelor cu caracter personal.

Or. en

Justificare

În vederea preîntâmpinării instalării unei „stări de oboseală” în rândul persoanelor vizate, 
ca urmare a notificărilor primite, acestea ar trebui notificate doar în cazurile în care este 
probabil ca o încălcare a securității datelor să afecteze în mod negativ protecția datelor cu 
caracter personal sau viața privată a persoanei vizate, de exemplu în caz de furt sau fraudare 
a identității, pierderi financiare, vătămare corporală, umilire gravă sau afectarea reputației.

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 32 – 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 31 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 31 alineatul (3) și informații 
despre drepturile de care dispune 
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persoana vizată, inclusiv căile de atac.

Or. en

Justificare

Notificarea ar trebui să conțină și o descriere a naturii încălcării securității datelor cu 
caracter personal, precum și informații cu privire la drepturi, inclusiv căile de atac.

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind circumstanțele în care o încălcare a 
securității datelor cu caracter personal ar 
putea aduce atingere datelor cu caracter 
personal menționate la alineatul (1).

(5) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor privind circumstanțele în care o 
încălcare a securității datelor cu caracter 
personal ar putea aduce atingere datelor cu 
caracter personal menționate la alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2).

(6) Comisia poate stabili forma în care 
persoana vizată este informată conform 
alineatului (1) și procedurile aplicabile 
respectivei informări. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 87 alineatul (2), în 
urma solicitării unui aviz emis de către 
Comitetul european pentru protecția 
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datelor.

Or. en

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o evaluare sistematică și cuprinzătoare 
a aspectelor personale referitoare la o 
persoană fizică sau care vizează 
analizarea ori întocmirea de previziuni în 
special în ceea ce privește situația 
economică a persoanei fizice, locul în
care se află, sănătatea, preferințele 
personale, încrederea de care se bucură 
sau comportamentul acesteia, care se 
bazează pe prelucrarea automată și pe 
care se bazează măsurile care produc 
efecte juridice sau care afectează în mod 
semnificativ persoana respectivă;

(a) elaborarea unui profil pentru măsurile 
care produc efecte juridice sau care 
afectează în mod semnificativ persoana 
respectivă;

Or. en

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor optoelectronice
(supravegherea video);

(c) monitorizarea zonelor accesibile 
publicului, mai ales în cazul utilizării pe 
scară largă a dispozitivelor optoelectronice
sau a altor dispozitive de detectare;

Or. en
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Justificare

Amendamentele referitoare la evaluările de impact asupra protecției datelor vizează 
stabilirea situațiilor în care aceste evaluări ar trebui realizate – articolul 33 alineatul (2) – și 
elementele ce trebuie evaluate – articolul 33 alineatul (3).

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) procesarea datelor cu caracter 
personal în sistemele de evidență a datelor 
de mari dimensiuni privind minorii sau 
procesarea datelor biometrice sau 
genetice;

(d) prelucrarea unor categorii speciale de 
date astfel cum se precizează la articolul 9 
alineatul (1), date de localizare, date 
biometrice sau date privind minorii;

Or. en

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) în cazul în care datele cu caracter 
personal sunt accesibile unui număr mare 
de persoane sau o cantitate mare de date 
cu caracter personal despre persoana 
vizată sunt prelucrate sau combinate cu 
alte date;

Or. en
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Amendamentul 209

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) alte operațiuni de prelucrare de date 
pentru care este necesară consultarea 
autorității de supraveghere în conformitate 
cu articolul 34 alineatul (2) litera (b).

(e) alte operațiuni de prelucrare de date 
pentru care este necesară consultarea 
responsabilului cu protecția datelor sau a 
autorității de supraveghere în conformitate 
cu articolul 34 alineatul (2) litera (b).

Or. en

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Evaluarea trebuie să cuprindă 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 
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) Evaluarea trebuie să cuprindă 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,
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(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.

Or. en

Justificare

Amendamentele referitoare la evaluările de impact asupra vieții private vizează stabilirea 
situațiilor în care aceste evaluări ar trebui realizate – articolul 33 alineatul (2) – și 
elementele ce trebuie evaluate – articolul 33 alineatul (3).

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută, fără a aduce 
atingere protecției intereselor comerciale 
sau publice ori securității operațiunilor de 
prelucrare.

(4) Operatorul solicită avizul persoanelor 
vizate sau al reprezentanților acestora 
privind prelucrarea prevăzută.

Or. en

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o 
autoritate sau un organism public și 
prelucrarea rezultă dintr-o obligație 
juridică în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (c), care prevede normele și 

eliminat
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procedurile referitoare la operațiunile de 
prelucrare și reglementate de legislația 
Uniunii, alineatele (1) - (4) nu se aplică, 
cu excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea 
unei astfel de evaluări înaintea 
desfășurării activităților de prelucrare.

Or. en

Justificare

Chiar și atunci când autoritățile publice prelucrează date în conformitate cu dispozițiile 
legale, ar trebui realizată o evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru a se 
asigura respectarea dispozițiilor prezentului regulament, mai ales pentru a asigura 
minimizarea cantității de date prelucrate și securitatea acestora și pentru prevenirea oricăror 
riscuri la adresa drepturilor și a libertăților de care se bucură persoanele vizate.

Amendamentul 213

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care pot 
prezenta riscurile specifice menționate la 
alineatele (1) și (2), precum și cerințelor 
pentru evaluare la care se face referire la 
alineatul (3), inclusiv condițiile de 
scalabilitate, de verificare și posibilitatea 
auditării. În acest sens, Comisia ia în 
considerare măsuri specifice pentru 
microîntreprinderi și pentru întreprinderi 
mici și mijlocii.

(6) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și a 
cerințelor privind operațiunile de 
prelucrare care pot prezenta riscurile 
specifice menționate la alineatele (1) și (2), 
precum și cerințelor pentru evaluare la care 
se face referire la alineatul (3), inclusiv 
condițiile și procedurile de scalabilitate, de 
verificare și posibilitatea auditării. În acest 
sens, Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

Or. en

Justificare

Scopul principal al actului de punere în aplicare de la alineatul (7) a fost coroborat în actul 
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delegat la prezentul alineat.

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Scopul principal al actului de punere în aplicare a fost coroborat în actul delegat la alineatul 
(6).

Amendamentul 215

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Operatorul sau, după caz, persoana 
împuternicită de către operator obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și, în special, pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera
(d) sau în cazul în care transferă personal
într-o țară terță sau pe lângă o organizație 
internațională în baza derogărilor de la 
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menționează la articolul 42 alineatul (5) 
în ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

articolul 44.

Or. en

Justificare

Pentru clarificare - chiar și atunci când date cu caracter personal sunt transferate în țări 
terțe fără garanții obligatorii din punct de vedere juridic, acest lucru tot trebuie să aibă ca 
temei legal derogările prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

În loc să consulte autoritatea de supraveghere anterior prelucrării datelor ce implică riscuri 
specifice, operatorul ar trebui să recurgă la serviciile propriului responsabil cu protecția 
datelor, dacă a desemnat deja unul. Acest lucru elimină sarcini administrative inutile la 
nivelul autorităților, consolidând totodată rolul responsabilului cu protecția datelor.
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Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) în cazul în care responsabilul cu 
protecția datelor are motive să suspecteze 
că prelucrarea avută în vedere nu 
respectă dispozițiile prezentului 
regulament sau în cazul în care 
operatorul prelucrează datele cu caracter 
personal încălcând o interdicție așa cum 
se precizează la alineatul (3), 
responsabilul cu protecția datelor 
consultă autoritatea de supraveghere.

Or. en
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Amendamentul 219

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comitetul european pentru protecția 
datelor întocmește și publică o listă de 
operațiuni de prelucrare care sunt supuse 
consultării prealabile în conformitate cu 
alineatul (2). 

Or. en

Justificare

În vederea stabilirii unor criterii consecvente pentru determinarea riscurilor specifice 
prezentate de prelucrarea datelor, lista acestora ar trebui elaborată de Comitetul european 
pentru protecția datelor. A se vedea amendamentul la alineatul (5).

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare
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Amendament introdus în funcție de alineatul (4). Mecanismul pentru asigurarea coerenței nu 
mai este necesar, întrucât Comitetul european pentru protecția datelor este însărcinat cu 
stabilirea acestei liste. Actul delegat propus ar putea să aducă atingere anumitor elemente 
esențiale din legislația în chestiune, iar autoritățile de supraveghere dispun de mai multă 
experiență pentru a defini riscurile.

Amendamentul 221

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 223

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) prelucrarea este efectuată de o
persoană juridică și privește peste 500 de 
persoane vizate anual.

Or. en

Justificare

Într-o epocă a informaticii dematerializate, în care până și operatorii de mici dimensiuni pot 
prelucra mari cantități de date prin servicii online, pragul pentru desemnarea obligatorie a 
unui responsabil cu protecția datelor ar trebui să fie bazat pe relevanța prelucrării datelor, 
iar nu pe dimensiunile întreprinderii. Acest lucru include categoriile de date personale 
prelucrate, tipul de activitate de prelucrare și numărul persoanelor ale căror date sunt 
prelucrate.

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 225

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) activitățile de bază ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de acesta 
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constau în prelucrarea categoriilor 
speciale de date în conformitate cu 
articolul 9 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Într-o epocă a informaticii dematerializate, în care până și operatorii de mici dimensiuni pot 
prelucra mari cantități de date prin servicii online, pragul pentru desemnarea obligatorie a 
unui responsabil cu protecția datelor ar trebui să fie bazat pe relevanța prelucrării datelor, 
iar nu pe dimensiunile întreprinderii. Acest lucru include categoriile de date personale 
prelucrate, tipul de activitate de prelucrare și numărul persoanelor ale căror date sunt 
prelucrate.

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Perioada minimă de doi ani este prea scurtă. Experiența ne arată că, chiar și atunci când 
dispune de expertiză și competențe solide, un responsabil cu protecția datelor recent 
desemnat are nevoie de cel puți o jumătate de an pentru a deveni eficient în activitatea sa. În 
cazul în care ar fi înlocuit după doar doi ani de un nou responsabil – fără un motiv justificat 
–  acest lucru ar complica aplicarea obligațiilor de respectare a datelor ce se aplică 
întreprinderii. Totodată, pentru a se asigura caracterul independent al activității 
responsabilului, este necesară protecția acestuia împotriva concedierii.



PE501.927v02-00 144/227 PR\922387RO.doc

RO

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator comunică autorității de 
supraveghere și publicului numele și datele 
de contact ale responsabilului cu protecția 
datelor. În cazul în care un operator 
decide să nu desemneze un responsabil cu 
protecția datelor, operatorul comunică 
autorității de supraveghere motivele 
deciziei sale.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament introduce obligația generală pentru toți operatorii sau persoanele 
împuternicite de aceștia să ia o decizie bine informată cu privire la o astfel de desemnare. 
Comunicarea către autoritatea de supraveghere poate fi făcută electronic și prin formulare 
standard și nu introduce o sarcină administrativă disproporționată.

Amendamentul 228

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Comitetului european pentru 
protecția datelor i se alocă competența 
detalierii criteriilor și a cerințelor pentru 
activitățile principale ale operatorului sau 
ale persoanei împuternicite de către 
operator prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul (5), 
în conformitate cu articolul 66.

Or. en
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Amendamentul 229

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 230

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 231

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 232

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(a) informarea și consilierea operatorului 
sau a persoanei împuternicite de către 
operator cu privire la obligațiile care îi 
revin în temeiul prezentului regulament, 
mai ales în ceea ce privește măsurile și 
procedurile tehnice și organizatorice, 
păstrarea unei evidențe a acestei activități 
și a răspunsurilor primite;

Or. en
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Amendamentul 233

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) verificarea respectării prelucrării în 
cadrul mecanismului de consultare 
prealabilă prevăzut la articolul 34.

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma noului modificării articolului 34 alineatul (4).

Amendamentul 234

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina detalierii 
criteriilor și cerințelor privind sarcinile, 
certificarea, statutul, competențele și 
resursele responsabilului cu protecția 
datelor la care se face referire la alineatul 
(1), în conformitate cu articolul 66.

Or. en

Amendamentul 235

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asociațiile și alte organisme care 
reprezintă categorii de operatori sau 
persoane împuternicite de către operatori 

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

într-un stat membru care intenționează să
elaboreze coduri de conduită sau să 
modifice și să extindă codurile de conduită 
existente le pot prezenta în vederea emiterii 
unui aviz din partea autorității de 
supraveghere din statul membru respectiv.
Autoritatea de supraveghere emite în timp 
util un aviz  cu privire la conformitatea cu 
prezentul regulament a proiectului de cod 
de conduită sau a modificărilor aduse 
acestuia. Autoritatea de supraveghere 
solicită opiniile persoanelor vizate sau ale 
reprezentanților lor cu privire la aceste 
proiecte.

Or. en

Amendamentul 236

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 237

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mecanismele de certificare în 
domeniul protecției datelor stabilesc 
procedura formală de emitere și retragere 
a sigiliilor sau mărcilor de protecție a 
datelor și asigură independența 
financiară și de facto a organizației 
emitente, precum și eficacitatea acesteia 
în asigurarea protecției datelor. Criteriile 
de certificare se publică, împreună cu 
rezultatele individuale ale unei proceduri 
de certificare desfășurate cu succes și o 
scurtă justificare clară și relevantă . 

Or. en

Justificare

Mecanismele de certificare trebuie să stabilească procedura formală de emitere și retragere 
a sigiliului și trebuie să aibă un caracter independent.

Amendamentul 238

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Mecanismele de certificare în 
domeniul protecției datelor asigură 
îndeosebi respectarea principiilor înscrise 
la articolele 5, 23 și 30, obligațiile 
operatorului și ale persoanei 
împuternicite de acesta și drepturile 
persoanei vizate. 

Or. en

Justificare

Mecanismele de certificare trebuie să asigure respectarea principiilor de protecție a datelor 
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și drepturile persoanei vizate.

Amendamentul 239

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 240

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Amendamentul 241

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se respinge noua opțiune propusă de recunoaștere a nivelului adecvat de protecție din 
sectoarele din țările terțe, întrucât acest lucru ar spori incertitudinea juridică și ar submina 
obiectivul Uniunii de a asigura un cadru armonizat și coerent la nivel internațional de 
protecție a datelor.

Amendamentul 242

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 243

Propunere de regulament
Articolul 41 – 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 au responsabilitatea de a 
asigura respectarea normelor de protecție a 
datelor, de a asista și de a consilia 
persoanele vizate în ceea ce privește 
exercitarea drepturilor acestora și de a 
coopera cu autoritățile de supraveghere din 
statele membre și din Uniune; precum 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 au responsabilitatea de a 
asigura respectarea normelor de protecție a 
datelor, inclusiv atribuții suficiente de 
sancționare, de a asista și de a consilia 
persoanele vizate în ceea ce privește 
exercitarea drepturilor acestora și de a 
coopera cu autoritățile de supraveghere din 
statele membre și din Uniune; precum și

Or. en

Amendamentul 244

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendament propus ca urmare a amendamentelor la alineatul (1).
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Amendamentul 245

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendament propus ca urmare a amendamentelor la alineatul (1).

Amendamentul 246

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia monitorizează în 
permanență evoluțiile ce ar putea afecta 
îndeplinirea elementelor enumerate la 
alineatul (2) în țările terțe și organizațiile 
internaționale referitor la ce act delegat a 
fost adoptat în temeiul alineatului (3).

Or. en

Amendamentul 247

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 248

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



PR\922387RO.doc 155/227 PE501.927v02-00

RO

Or. en

Amendamentul 249

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Anterior adoptării unui act delegat 
așa cum se menționează la alineatele (3) 
sau (5), Comisia solicită Comitetului 
european pentru protecția datelor să 
emită un aviz privind caracterul adecvat 
al nivelului de protecție. În acest scop, 
Comisia pune la dispoziția Comitetului 
european pentru protecția datelor toată 
documentația necesară, inclusiv 
corespondența purtată cu autoritățile 
publice ale țării terțe, ale teritoriului 
respectiv sau cu organizația 
internațională.

Or. en

Amendamentul 250

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en



PE501.927v02-00 156/227 PR\922387RO.doc

RO

Amendamentul 251

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 252

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Garanțiile adecvate respective cel 
puțin:
(a) asigură respectarea principiilor de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
stabilite la articolul 5;
(b) asigură respectarea drepturilor 
persoanelor vizate așa cum se prevede în 
capitolul III, precum și căi de atac 
efective;
(c) asigură respectarea principiilor de 
protecție a datelor începând cu momentul 
conceperii și de protecție implicită a 
datelor după cum se prevede la articolul 
23;
(d) asigură desemnarea unui responsabil 
cu protecția datelor după cum se prevede
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în secțiunea 4 din capitolul IV.

Or. en

Amendamentul 253

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Clauzele de protecție a datelor ar trebui să fie întotdeauna aprobate de Comitetul european 
pentru protecția datelor înainte ca acestea să fie declarate general valabile de către Comisie, 
după cum se prevede la alineatul 2 litera (c).

Amendamentul 254

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile timp de 
doi ani după intrarea în vigoare a 
prezentului regulament sau  până la data 
la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.
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articolul 34 alineatul (1). Dacă transferul 
are legătură cu activitățile de prelucrare 
care se referă la persoane vizate din alt 
stat membru sau din alte state membre, 
sau dacă afectează în mod semnificativ 
libera circulație a datelor cu caracter 
personal în cadrul Uniunii, autoritatea de 
supraveghere aplică mecanismul pentru 
asigurarea coerenței prevăzut la articolul 
57. Autorizațiile acordate de către 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolului 26 alineatul (2) din 
Directiva 95/46/CE sunt valabile, până la 
data la care sunt modificate, înlocuite sau 
abrogate de către respectiva autoritate de 
supraveghere.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui permise transferurile în absența unui instrument juridic cu caracter obligatoriu. 
Noul text al alineatului asigură o perioadă de tranziție de doi ani.

Amendamentul 255

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 256

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principiile generale în materie de 
protecție a datelor, în special limitarea 

(d) principiile generale în materie de 
protecție a datelor, în special limitarea 
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scopului, calitatea datelor, temeiul juridic 
pentru prelucrarea datelor, prelucrarea 
datelor sensibile cu caracter personal; 
măsuri de asigurare a securității datelor, 
precum și cerințele pentru transferurile 
ulterioare către organizații care nu au 
obligații în temeiul politicilor;

scopului, minimizarea cantității datelor, 
perioade limitate de reținere, calitatea 
datelor, protecție a datelor începând cu 
momentul conceperii și de protecție 
implicită a datelor, temeiul juridic pentru 
prelucrarea datelor, prelucrarea datelor 
sensibile cu caracter personal; măsuri de 
asigurare a securității datelor, precum și 
cerințele pentru transferurile ulterioare 
către organizații care nu au obligații în 
temeiul politicilor;

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma modificărilor aduse articolului 5.  

Amendamentul 257

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 cu 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
pentru regulile corporatiste obligatorii în 
sensul prezentului articol, în special în ceea 
ce privește criteriile pentru aprobarea lor, 
aplicarea literelor (b), (d), (e) și (f) de la 
alineatul (2) la regulile corporatiste 
obligatorii la care au aderat persoanele 
împuternicite de către operator și la alte 
cerințe necesare pentru a garanta protecția
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
vizate în cauză.

(3) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina detalierii 
criteriilor și cerințelor pentru regulile 
corporatiste obligatorii în sensul 
prezentului articol, în special în ceea ce 
privește criteriile pentru aprobarea lor, 
aplicarea literelor (b), (d), (e) și (f) de la 
alineatul (2) la regulile corporatiste 
obligatorii la care au aderat persoanele 
împuternicite de către operator și la alte 
cerințe necesare pentru a garanta protecția 
datelor cu caracter personal ale persoanelor 
vizate în cauză, în conformitate cu 
articolul 66.

Or. en
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Amendamentul 258

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Comisia poate preciza formatul și 
procedurile pentru schimbul de informații 
prin mijloace electronice între operatori, 
persoanele împuternicite de către operatori 
și autoritățile de supraveghere pentru 
regulile corporative cu forță juridică 
obligatorie în sensul prezentului articol. 
Actele de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2), în 
urma solicitării unui aviz emis de către 
Comitetul european pentru protecția 
datelor. 

Or. en

Amendamentul 259

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Transferuri neautorizate de legislația 

Uniunii
(1) Orice hotărâre a unei instanțe sau 
orice decizie a unei autorități 
administrative a unei țări terțe ce impune 
unui operator sau persoanei împuternicite 
de acesta să transfere date personale este 
recunoscută sau opozabilă numai în 
temeiul și în conformitate cu un acord de 
asistență reciprocă sau un acord 
internațional în vigoare între țara terță 
respectivă și Uniune sau un stat membru 
al acesteia.
(2) În cazul în care o hotărâre a unei 
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instanțe sau o decizie a unei autorități 
administrative a unei țări terțe impune 
unui operator sau persoanei împuternicite 
de acesta să comunice date cu caracter 
personal, operatorul, persoana 
împuternicită de acesta sau, după caz, 
reprezentantul operatorului notifică fără 
întârziere autoritatea de supraveghere 
competentă cu privire la respectiva 
solicitare și solicită autorizarea autorității 
de supraveghere anterior transferului, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1).
(3) Autoritatea de supraveghere evaluează 
dacă comunicarea de date solicitată 
respectă dispozițiile prezentului 
regulament, respectiv mai ales dacă 
respectiva comunicare de date este 
necesară și impusă de lege în 
conformitate cu articolul 44 alineatul (1) 
literele (d) și (e) și articolul 44 alineatul 
(5).
(4) Autoritatea de supraveghere 
informează autoritatea națională 
competentă de respectiva cerere. 
Operatorul sau persoana împuternicită de 
acesta informează și persoana vizată de 
solicitarea primită și de autorizarea emisă 
de autoritatea de supraveghere.
(5) Comisia poate adopta un act de punere 
în aplicare prin care să stabilească un 
format standard al notificării adresate 
autorității de supraveghere menționate la 
alineatul (2) și al informării persoanei 
vizate conform alineatului (4), precum și 
procedurile aplicabile pentru notificare și 
informare. Actele de punere în aplicare 
respective se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 87 alineatul (2), în urma 
solicitării unui aviz emis de către 
Comitetul european pentru protecția 
datelor.

Or. en
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Justificare

Se propune un nou articol 43a pentru a reglementa solicitările de acces din partea 
autorităților publice sau a instanțelor din țări terțe la bazele de date cu caracter personal 
administrate și prelucrate în UE. Transferul de date ar trebui permis de către autoritatea 
pentru protecția datelor doar după verificarea faptului că respectivul transfer respectă 
prezentul regulament, mai ales articolul 44 alineatul (1) literele (d) sau (e).

Amendamentul 260

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) transferul se realizează dintr-un registru 
care, potrivit dreptului Uniunii sau al 
statului membru, are scopul de a furniza 
informații publicului și care poate fi 
consultat fie de public, în general, fie de 
orice persoană care poate face dovada 
interesului legitim, în măsura în care sunt 
îndeplinite condițiile cu privire la 
consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau 
al statului membru în acel caz specific; sau

(g) transferul se realizează dintr-un registru 
care, potrivit dreptului Uniunii sau al 
statului membru, are scopul de a furniza 
informații publicului și care poate fi 
consultat fie de public, în general, fie de 
orice persoană care poate face dovada 
interesului legitim, în măsura în care sunt 
îndeplinite condițiile cu privire la 
consultare prevăzute de dreptul Uniunii sau 
al statului membru în acel caz specific, iar 
operatorul sau persoana împuternicită de 
acesta, după caz, a obținut autorizația 
prealabilă pentru transfer sau setul de 
transferuri din partea autorității de 
supraveghere în conformitate cu articolul 
34; sau

Or. en

Amendamentul 261

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) transferul este necesar în scopul 
intereselor legitime menționate la articolul 
6 alineatele (1a)-(1c), urmărite de operator
sau de persoana împuternicită de către 
operator, nu poate fi considerat frecvent 
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împuternicită de către operator a evaluat 
toate circumstanțele aferente operațiunii de 
transfer de date sau seriei de operațiuni de 
transfer de date și în baza acestei evaluări a 
oferit garanții corespunzătoare în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, în cazul în care acest lucru este 
necesar.

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

Or. en

Amendamentul 262

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Comitetului european pentru protecția 
datelor i se încredințează sarcina detalierii 
criteriilor și cerințelor aplicabile garanțiilor 
corespunzătoare prevăzute la alineatul (1) 
litera (h), în conformitate cu articolul 66.

Or. en

Amendamentul 263

Propunere de regulament
Articolul 45 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45a
Raportul Comisiei

Comisia prezintă Parlamentului 
European și Consiliului la intervale 
regulate, cel târziu după patru ani de la 
data menționată la articolul 91 alineatul 
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(1) [intrarea în vigoare a prezentului 
regulament], un raport privind aplicarea 
articolelor 40-45. În acest sens, Comisia 
poate solicita informații de la statele 
membre și de la autoritățile de 
supraveghere, care sunt furnizate fără 
întârzieri nejustificate. Raportul se 
publică.

Or. en

Amendamentul 264

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este nevoie ca autoritățile de supraveghere, care trebuie să fie perfect independente, să 
dispună de suficiente resurse umane pentru a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Acest 
amendament indică în mod mai clar modul în care trebuie să se stabilească un nivel adecvat 
de resurse umane. A se vedea amendamentul conex de la considerentul 95.
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Amendamentul 265

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Statele membre se asigură că 
autoritatea de supraveghere este 
responsabilă doar către parlamentul 
național în materie de control bugetar.

Or. en

Justificare

Independența este o condiție esențială pentru buna funcționare a autorității de supraveghere. 
Independența deplină în realizarea sarcinilor de supraveghere poate fi garantată numai în 
absența oricăror suprapuneri în cadrul organismului față de care autoritatea pentru 
protecția datelor este responsabilă în ultimă instanță. Din motive de legitimitate, un astfel de 
organism nu poate fi decât parlamentul național.

Amendamentul 266

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 7b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Statele membre se asigură că 
autoritatea de supraveghere este 
responsabilă doar către parlamentul 
național în materie de control bugetar în 
conformitate cu articolul 66.

Or. en

Justificare

Acest amendament indică modul procedural în care trebuie să se stabilească un nivel adecvat 
de resurse umane. A se vedea amendamentul conex la articolul 47 alineatul (5).
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Amendamentul 267

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Membrii autorității de supraveghere trebuie numiți fie de parlament, fie de guvern, dar cu 
consultarea parlamentului.

Amendamentul 268

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare autoritate de supraveghere 
dispune de competența de a supraveghea 
toate operațiunile de prelucrare a datelor 
pe teritoriul propriului stat membru sau a 
datelor cu caracter personal ale 
rezidenților statului membru respectiv, 
fără a aduce atingere articolului 54a. 

Or. en

Justificare

Se propune un nou mecanism pentru asigurarea coerenței, care păstrează ideea de autoritate 
principală, dar se bazează și pe cooperarea strânsă dintre autorități pentru asigurarea 
coerenței. Autoritățile ar trebui să dispună de competențe partajate de supraveghere în cazul 
rezidenților din statul membru propriu. A se vedea alineatul (1) și articolul 54a (nou), care 
sunt conexe.



PR\922387RO.doc 167/227 PE501.927v02-00

RO

Amendamentul 269

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fiecare autoritate de supraveghere 
exercită, pe teritoriul statului membru de 
care aparține, funcțiile cu care este 
învestită în conformitate cu prezentul 
regulament, fără a aduce atingere 
articolului 74.

Or. en

Justificare

Se propune un nou mecanism pentru asigurarea coerenței, care păstrează ideea de autoritate 
principală, dar se bazează și pe cooperarea strânsă dintre autorități pentru asigurarea 
coerenței. Deși dispun de competențe de supraveghere partajate (a se vedea amendamentul la 
alineatul (1a) nou), autoritățile ar trebui să fie competente să își exercite atribuțiile doar pe 
teritoriul statului membru propriu. Se propune o clarificare, și anume că, conform articolului 
74, autoritățile de supraveghere pot compărea în instanță într-un alt stat membru. A se vedea 
alineatul (1a) și articolul 54a (nou), care sunt conexe.

Amendamentul 270

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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persoana împuternicită de către operator 
în toate statele membre, fără a aduce 
atingere dispozițiilor capitolului VII din 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Se propune un nou mecanism pentru asigurarea coerenței, care păstrează ideea de autoritate 
principală, dar se bazează și pe cooperarea strânsă dintre autorități pentru asigurarea 
coerenței. Autoritățile ar trebui să dispună de competențe partajate de supraveghere în cazul 
rezidenților din statul membru propriu. A se vedea alineatele (1) și (1a) și articolul 54a (nou), 
care sunt conexe.

Amendamentul 271

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este nevoie să se prevadă posibilități mai bune de obținere efectivă a unor despăgubiri, 
inclusiv prin intermediul unor asociații care acționează în interes public. A se vedea 
amendamentul conex de la articolul 73 alineatul (2) și de la considerentul 112.
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Amendamentul 272

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Se adaugă competențe de inspectare și auditare.

Amendamentul 273

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) În cazul în care 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 evident excesiv al plângerii
revine autorității de supraveghere.

Or. en

Justificare

Autoritatea de supraveghere ar trebui să gestioneze întotdeauna plângerile, dar ar trebui să 
aibă dreptul de a introduce o taxă în cazul în care acestea sunt în mod evident excesive.
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Amendamentul 274

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Fiecare autoritate de supraveghere 
poate sancționa contravențiile de natură 
administrativă, în conformitate cu articolul 
79.

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma modificărilor aduse articolului 79.   Sistemul de sancțiuni este 
clarificat prin includerea unor criterii obiective care trebuie luate în considerare pentru a 
determina nivelul unei amenzi pe care o APD o poate impune. A se vedea amendamentele 
conexe la articolul 79.

Amendamentul 275

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Competențele respective se exercită 
într-un mod eficace, proporțional și 
disuasiv.

Or. en

Justificare

Se clarifică faptul că, în conformitate cu normele generale privind sancțiunile administrative, 
autoritățile de supraveghere ar trebui să-și exercite competențele într-un mod eficace, 
proporțional și disuasiv.
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Amendamentul 276

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Fiecare autoritate de supraveghere trebuie să întocmească un raport cu privire la activitățile 
sale cel puțin o dată la doi ani. Acest lucru este mai fezabil și reprezintă o utilizare mai 
eficientă a resurselor decât raportul anual propus de Comisie. Autoritățile care publică 
rapoarte anuale pot face acest lucru în continuare.

Amendamentul 277

Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a
Autoritatea principală

(1) Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are loc în contextul 
activităților unei unități a unui operator 
sau a unei persoane împuternicite de 
către operator, din Uniune, iar operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator are unități pe teritoriul mai 
multor state membre, sau când se 
prelucrează date cu caracter personal ale 
rezidenților din câteva state membre, 
autoritatea de supraveghere a principalei 
unități a operatorului sau a persoanei 
împuternicite de către operator 
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funcționează ca punct unic de contact 
pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator. 
(2) Autoritatea principală asigură 
coordonarea cu autoritățile implicate în 
orice etapă a procedurilor de 
supraveghere a unui operator sau 
persoană împuternicită de către operator 
în sensul alineatului (1). În acest scop, ea 
prezintă, în special, toate informațiile 
relevante și consultă celelalte autorități 
înainte să adopte o măsură prevăzută a 
produce efecte juridice în ceea ce privește 
operatorul sau persoana împuternicită de 
către operator în sensul alineatului (1). 
Autoritatea principală ține cont în cea 
mai mare măsură de opiniile autorităților 
implicate.  
(3) La cererea unei autorități competente, 
Comitetul european pentru protecția 
datelor desemnează un singur punct de 
contact pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator și asigură 
coordonarea cu celelalte autorități 
implicate, în cazul în care
(a) nu reiese clar din fapte sau în care 
autoritățile competente nu convin asupra 
autorității de supraveghere care să 
funcționeze ca punct unic de contact.
(b) operatorul nu are unități pe teritoriul 
Uniunii, dar rezidenți din diferite state 
membre sunt afectați de operațiunile de 
prelucrare care fac obiectul prezentului 
regulament.
(4) Autoritatea principală nu adoptă o 
măsură în temeiul alineatului (2) dacă o 
autoritate implicată în sensul alineatului 
(1) prezintă obiecții în legătură cu măsura 
respectivă în termen de trei săptămâni de 
la prezentarea proiectului de măsură de 
către autoritatea principală. În acest caz, 
problema este abordată de Comitetul 
european pentru protecția datelor în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 58.



PR\922387RO.doc 173/227 PE501.927v02-00

RO

Or. en

Justificare

Each authority is competent to supervise processing operations within its territory or 
affecting data subjects resident in its territory. In the case of processing activities of a 
controller or processor established on more than one Member State or affecting data subjects 
in several Member States, the authority of the Member State of the main establishment of the 
data controller will be the lead authority acting as single contact point for the controller or 
the processor (one-stop shop). The lead authority shall ensure coordination with involved 
authorities and consult the other authorities before adopting a measure. In the event of 
disagreement among the involved authorities, the matter shall be dealt with by the European 
Data Protection Board under the new consistency mechanism. See related Articles 51(1) and 
58.

Amendamentul 278

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile de supraveghere își 
furnizează reciproc informații relevante și 
asistență reciprocă pentru a pune în 
aplicare prezentul regulament în mod 
coerent și instituie măsuri de cooperare 
eficace între ele. Asistența reciprocă se 
referă, în special, la cereri de informații și 
măsuri de control, cum ar fi cereri de 
autorizare și consultare prealabile, inspecții 
și comunicarea rapidă a informațiilor 
privind deschiderea dosarelor și evoluția 
ulterioară a acestora atunci când operatorul 
sau persoana împuternicită de către 
operator are unități în câteva state 
membre sau persoanele vizate în mai 
multe state membre sunt susceptibile de a 
fi afectate de operațiuni de prelucrare.
Autoritatea principală definită la articolul 
54a asigură coordonarea cu autoritățile 
de supraveghere implicate și funcționează 
ca punct unic de contact pentru operator 
sau persoana împuternicită de către 
operator.
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Or. en

Justificare

În cazul asistenței reciproce care implică câteva autorități, autoritatea principală asigură 
coordonarea între autoritățile de supraveghere implicate și funcționează ca punct unic de 
contact pentru operator sau persoana împuternicită de către operator.

Amendamentul 279

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu are competența de a răspunde 
solicitării; sau

(a) nu are competența de a răspunde 
solicitării sau de a efectua activitățile 
solicitate; sau

Or. en

Justificare

O autoritate de supraveghere căreia i se adresează o solicitare de asistență nu poate refuza 
să îi dea curs, cu excepția cazului în care nu are competența de a răspunde solicitării sau de 
a efectua activitățile solicitate.

Amendamentul 280

Propunere de regulament
Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare
Competența de a specifica forma și procedurile pentru asistența reciprocă poate reveni 
Comitetului european pentru protecția datelor în locul Comisiei.

Amendamentul 281

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În cazul în care operatorul sau 
persoana împuternicită de către operator 
are unități în mai multe state membre sau
persoanele vizate în mai multe state 
membre sunt susceptibile de a fi afectate de 
operațiuni de prelucrare, o autoritate de 
supraveghere din fiecare dintre statele 
membre respective are dreptul de a 
participa la misiunile comune de anchetă 
sau la operațiunile comune, după caz.
Autoritatea principală definită la articolul 
54a invită autoritățile de supraveghere din 
fiecare dintre aceste state membre să ia 
parte la misiunile comune de anchetă sau 
operațiunile comune respective și răspunde 
fără întârziere la solicitarea unei autorități 
de supraveghere care dorește să participe la 
operațiuni. Autoritatea principală 
funcționează ca punct unic de contact 
pentru operator sau persoana 
împuternicită de către operator.

Or. en

Justificare

Autoritatea principală definită la articolul 54a asigură coordonarea operațiunilor comune 
între autoritățile de supraveghere implicate și funcționează ca punct unic de contact pentru 
operator sau persoana împuternicită de către operator.
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Amendamentul 282

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma introducerii noului mecanism pentru asigurarea coerenței, care 
păstrează ideea de autoritate principală, dar se bazează și pe cooperarea strânsă dintre 
autorități pentru asigurarea coerenței. A se vedea amendamentele conexe la articolul 51 
alineatul (1), alineatul (1a) și alineatul (2).

Amendamentul 283

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma introducerii noului mecanism pentru asigurarea coerenței, care 
păstrează ideea de autoritate principală, dar se bazează și pe cooperarea strânsă dintre 
autorități pentru asigurarea coerenței. A se vedea amendamentele conexe la articolul 51 
alineatul (1), alineatul (1a) și alineatul (2).
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Amendamentul 284

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma noului articol 34, potrivit căruia această listă este elaborată 
întotdeauna de Comitetul european pentru protecția datelor pentru asigurarea consecvenței.

Amendamentul 285

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Orice autoritate de supraveghere sau 
Comitetul european pentru protecția 
datelor poate solicita ca orice chestiune să 
fie abordată în cadrul mecanismului pentru 
asigurarea coerenței, în special în cazul în 
care o autoritate de supraveghere nu 
prezintă un proiect de măsură menționat la 
alineatul (2) sau nu respectă obligațiile 
privind asistența reciprocă în conformitate 
cu articolul 55 sau privind operațiunile 
comune în conformitate cu articolul 56 sau 
în cazul în care o autoritate de 
supraveghere competentă nu este de acord 
cu proiectul de măsură propus de 
autoritatea principală, în temeiul 
articolului 54a alineatul (5).
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Or. en

Justificare

Amendament propus în urma noului articol 54a (autoritatea principală). Orice autoritate de 
supraveghere sau Comitetul european pentru protecția datelor poate solicita ca orice 
chestiune să fie abordată în cadrul mecanismului pentru asigurarea coerenței, inclusiv în 
cazul în care o autoritate de supraveghere competentă nu este de acord cu proiectul de 
măsură propus de autoritatea principală. A se vedea amendamentul conex la articolul 54a 
alineatul (3).

Amendamentul 286

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Noile termene propuse pentru avizele Comitetului european pentru protecția datelor sunt 
considerate a fi mai realiste. Ultima parte este un amendament propus în urma modificărilor 
aduse structurii articolului 51.



PR\922387RO.doc 179/227 PE501.927v02-00

RO

Amendamentul 287

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 288

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en
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Justificare

În cazul în care autoritatea nu intenționează să se conformeze avizului său, aceasta 
informează Comitetul european pentru protecția datelor și Comisia și furnizează o explicație 
motivată. Acest lucru asigură din motive procedurale faptul că se ține seama în cea mai mare 
măsură de avizele Comitetului.

Amendamentul 289

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) În cazul în care Comitetul european 
pentru protecția datelor prezintă încă 
obiecții în legătură cu măsura autorității 
de supraveghere menționată la alineatul 
(9), poate adopta cu o majoritate de două 
treimi o măsură care să fie obligatorie 
pentru autoritatea de supraveghere.

Or. en

Justificare

The European Data Protection Board may adopt a final decision, by a qualified majority, 
legally binding upon the supervisory authority. This decision can be subject to judicial review 
(Articles 45a, 55, 58). The Commission may also challenge this decision before the Court of 
Justice of the EU and request the suspension of the measure (Article 61a). The independence 
of supervisory authorities is not affected by this, because it relates to independence from 
interference by governments or other entities. Independent authorities can also collectively 
take an independent decision as a body which is then binding upon themselves.
.

Amendamentul 290

Propunere de regulament
Articolul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Prezentul articol este eliminat ca urmare a noului mecanism pentru asigurarea coerenței 
propus de raportor. Noile opțiuni pentru ca Comisia să intervină și să atace decizii în justiție 
sunt specificate acum la articolul 61a (nou).

Amendamentul 291

Propunere de regulament
Articolul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Prezentul articol este eliminat ca urmare a noului mecanism pentru asigurarea coerenței 
propus de raportor. Noile opțiuni pentru ca Comisia să intervină și să atace decizii în justiție 
sunt specificate acum la articolul 61a (nou).
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Amendamentul 292

Propunere de regulament
Articolul 61 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 61a
Intervenția Comisiei

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

Or. en
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Justificare

Comisia poate adopta o decizie cu privire la un aspect abordat în cadrul noului mecanism 
pentru asigurarea coerenței, de care autoritatea de supraveghere în cauză trebuie să țină 
seama în cea mai mare măsură. În cazul în care nu se conformează avizului Comisiei, trebuie 
să furnizeze o explicație motivată. În ultimă instanță, Comisia poate ataca o decizie 
obligatorie a Comitetului european pentru protecția datelor în fața Curții de Justiție a 
Uniunii Europene și solicita suspendarea măsurii.

Amendamentul 293

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 294

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Text eliminat ca urmare a noului mecanism pentru asigurarea coerenței propus de raportor. 
Noile opțiuni pentru ca Comisia să intervină și să atace decizii în justiție sunt specificate 
acum la articolul 61a (nou). 

Amendamentul 295

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Forma și procedurile pentru aplicarea mecanismului pentru asigurarea coerenței ar trebui 
specificate mai curând de Comitetul european pentru protecția datelor decât de Comisie, 
deoarece mecanismul respectiv va viza în primul rând cooperarea dintre autoritățile de 
supraveghere.

Amendamentul 296

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en
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Justificare

Text eliminat ca urmare a noului mecanism pentru asigurarea coerenței propus de raportor. 
Noile opțiuni pentru ca Comisia să intervină și să atace decizii în justiție sunt specificate 
acum la articolul 61a (nou).

Amendamentul 297

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comitetul european pentru protecția datelor ar trebui să poată acționa și la solicitarea 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 298

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Comitetul european pentru protecția datelor ar trebui să poată oferi consiliere tuturor 
instituțiilor Uniunii.

Amendamentul 299

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Comitetul european pentru protecția datelor ar trebui să poată acționa și la solicitarea 
Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul 300

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să ia decizii privind proiectele de 
măsuri ale unei autorități de 
supraveghere în temeiul articolului 58 
alineatul (8b);

Or. en
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Justificare

Amendament propus ca urmare a noului mecanism pentru asigurarea coerenței. A se vedea 
amendamentul conex la articolul 58 alineatul (8b).

Amendamentul 301

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să promoveze cooperarea și schimbul 
eficient bilateral și multilateral de 
informații și practici între autoritățile de 
supraveghere;

(e) să promoveze cooperarea și schimbul 
eficient bilateral și multilateral de 
informații și practici între autoritățile de 
supraveghere, inclusiv coordonarea 
operațiunilor comune și a altor activități 
comune în cazul în care decide astfel la 
cererea uneia sau mai multor autorități de 
supraveghere;

Or. en

Justificare

Rolul Comitetului european pentru protecția datelor în coordonarea operațiunilor comune și 
a altor activități comune ar trebui să fie consolidat. Acest lucru ar putea contribui, de 
asemenea, la reducerea sarcinii asupra autorităților de supraveghere mici atunci când se 
ocupă cu cazuri transfrontaliere majore.

Amendamentul 302

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Expertiza Comitetului european pentru protecția datelor ar trebui luată în considerare de 
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Comisie la pregătirea actelor delegate și de punere în aplicare.

Amendamentul 303

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În propunerea Comisiei, atribuțiile Comitetului european pentru protecția datelor sunt 
parțial reduse în comparație cu cele ale Grupului de lucru pentru protecția persoanelor în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute la articolul 30 din 
Directiva 95/46/CE. Competența sa în legătură cu codurile de conduită se reinstituie, la fel 
ca la articolul 30 alineatul (1) litera (d) din Directiva 95/46/CE.

Amendamentul 304

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Amendament propus în urma amendamentelor la articolul 1. În cazul în care Comitetul 
european pentru protecția datelor acționează la solicitarea Parlamentului European sau a 
Consiliului, acestea ar trebui să poată și să stabilească termene.
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Amendamentul 305

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor prezintă Comisiei periodic și în 
timp util rezultatele activităților sale.
Acesta întocmește un raport anual privind 
situația referitoare la protecția persoanelor 
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal în Uniune și în țările 
terțe. Raportul include analiza aplicării 
practice a orientărilor, recomandărilor și 
bunelor practici menționate la articolul 66 
alineatul (1) litera (c).

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor prezintă Comisiei periodic și în 
timp util rezultatele activităților sale.
Acesta întocmește un raport cel puțin o 
dată la doi ani privind situația referitoare 
la protecția persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
Uniune și în țările terțe. Raportul include 
analiza aplicării practice a orientărilor, 
recomandărilor și bunelor practici 
menționate la articolul 66 alineatul (1) 
litera (c).

Or. en

Justificare

Raportarea bienală privind situația protecției datelor în Uniune și țările terțe de către 
Comitetul european pentru protecția datelor pare mai fezabilă dacă se dorește o raportare 
adecvată.

Amendamentul 306

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Comitetul european pentru protecția 
datelor adoptă decizii prin majoritate 
simplă a membrilor săi, cu excepția 
cazului în care se prevede altfel în 
regulamentul său de procedură și fără a 
aduce atingere procedurii în temeiul 
articolului 58 alineatul (8b).

Or. en
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Justificare

Amendament propus în urma noului alineat (8b) de la articolul 58. Este nevoie de o 
majoritate calificată de 2/3 dintre membrii săi pentru deciziile obligatorii în cadrul 
mecanismului pentru asigurarea coerenței. În plus, Comitetul poate adopta și alte dispoziții 
privind luarea deciziilor în regulamentul său de procedură.

Amendamentul 307

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu este necesar ca unul dintre cei doi vicepreședinți să fie întotdeauna AEPD, deoarece 
regulamentul nici măcar nu se aplică instituțiilor și agențiilor UE. Comitetul ar trebui să 
poate decide în mod liber în privința funcțiilor din cadrul său.

Amendamentul 308

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Durata mandatului este aliniată la durata mandatului unei autorități naționale de protecție a 
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datelor.

Amendamentul 309

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Discuțiile din cadrul Comitetului 
european pentru protecția datelor sunt 
confidențiale, cu excepția cazului în care 
se prevede altfel în regulamentul de 
procedură. Ordinile de zi ale reuniunilor 
Comitetului se publică.

Or. en

Justificare

Propunere vizând o mai mare transparență.

Amendamentul 310

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Este nevoie să se prevadă posibilități mai bune de obținere efectivă a unor despăgubiri, 
inclusiv prin intermediul unor asociații care acționează în interes public, nu doar al 
asociațiilor specializate de protecție a datelor. A se vedea amendamentul conex la 
considerentul 112.

Amendamentul 311

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prezentul amendament clarifică faptul că această excepție nu se aplică autorităților publice 
ale țărilor terțe, deoarece acest lucru ar priva practic persoanele vizate de mecanisme 
adecvate de despăgubire.

Amendamentul 312

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice organism, organizație sau 
asociație menționată la articolul 73 
alineatul (2) are dreptul de a exercita 
drepturile menționate la articolele 74 și 75 

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

77 în numele uneia sau mai multor 
persoane vizate.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că asociațiile care acționează în interes public se pot adresa instanțelor 
în numele persoanelor vizate pentru a asigura respectarea prezentului regulament. A se vedea 
amendamentul conex de la articolul 73 alineatul (2) și de la considerentul 112.

Amendamentul 313

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Ar trebui acordate compensații și pentru prejudicii de natură nefinanciară, cum ar fi stres 
sau timp pierdut.

Amendamentul 314

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 315

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Principiul ne bis in idem trebuie respectat pentru a preveni aplicarea de sancțiuni de două ori 
pentru același act.

Amendamentul 316

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În fiecare caz individual, sancțiunea 
administrativă trebuie să fie eficace, 
proporțională și disuasivă. Pentru a 
determina tipul, nivelul și valoarea 
sancțiunii administrative, autoritatea de 
supraveghere ține seama de toate 
circumstanțele relevante, în conformitate 
cu următoarele criterii:
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autoritatea de supraveghere în vederea 
remedierii încălcării.

Or. en

Justificare

Raportorul sprijină consolidarea autorităților de supraveghere în ceea ce privește 
competențele de investigare și sancțiunile. Propunerea Comisiei a fost totuși prea 
prescriptivă. Noul sistem de sancțiuni propus se bazează pe o serie de criterii obiective care 
trebuie luate în considerare pentru a determina sancțiunea administrativă, inclusiv valoarea 
amenzilor administrative pe care autoritatea de supraveghere o poate impune. 

Amendamentul 317

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Raportorul sprijină consolidarea autorităților de supraveghere în ceea ce privește 
competențele de investigare și sancțiunile. Propunerea Comisiei a fost totuși prea 
prescriptivă. Noul sistem de sancțiuni propus se bazează pe o serie de criterii obiective care 
trebuie luate în considerare pentru a determina sancțiunea administrativă, inclusiv valoarea 
amenzilor administrative pe care autoritatea de supraveghere o poate impune. 

Amendamentul 318

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Justificare

Raportorul sprijină consolidarea autorităților de supraveghere în ceea ce privește 
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competențele de investigare și sancțiunile. Propunerea Comisiei a fost totuși prea 
prescriptivă. Noul sistem de sancțiuni propus se bazează pe o serie de criterii obiective care 
trebuie luate în considerare pentru a determina sancțiunea administrativă, dacă este cazul. 

Amendamentul 319

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(4) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care să nu depășească
250 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, 0,5 % din cifra sa de afaceri 
anuală mondială, oricărei entități care, 
intenționat sau din neglijență încalcă 
articolul 12 alineatele (1) și (2).

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

Or. en

Justificare

Încălcările articolului 12 alineatul (4) sunt mutate la alineatul (5), deoarece perceperea unei 
taxe ilegale pentru solicitările de acces ale persoanelor vizate descurajează persoanele în 
cauză și reprezintă o acțiune cu scop lucrativ. Prin urmare, ar trebui să constituie o 
circumstanță agravantă. Astfel de taxe sunt utilizate în prezent în mod abuziv de către unii 
operatori de date pentru a descuraja persoanele vizate să își exercite drepturile.  A se vedea 
amendamentul conex la alineatul (5).
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Amendamentul 320

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care să nu depășească
500 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, 1 % din cifra sa de afaceri 
anuală mondială, oricărei entități care, 
intenționat sau din neglijență încalcă 
articolul 11, articolul 12 alineatele (3) și 
(4), articolele 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 și 
28, articolul 31 alineatul (4), articolul 44 
alineatul (3), precum și articolele 80, 82 și 
83:

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

Or. en

Justificare

Încălcările articolului 12 alineatul (4) sunt mutate de la alineatul (4) la alineatul (5), 
deoarece perceperea unei taxe ilegale pentru solicitările de acces ale persoanelor vizate 
descurajează persoanele în cauză și reprezintă o acțiune cu scop lucrativ. Prin urmare, ar 
trebui să constituie o circumstanță agravantă. Astfel de taxe sunt utilizate în prezent în mod 
abuziv de către unii operatori de date pentru a descuraja persoanele vizate să își exercite 
drepturile. A se vedea amendamentul conex la alineatul (4).

Amendamentul 321

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(6) Autoritatea de supraveghere impune o 
amendă care să nu depășească
1 000 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, 2 % din cifra sa de afaceri 
anuală mondială, oricărei entități care, 
intenționat sau din neglijență încalcă 
dispozițiile prezentului regulament, altele 
decât cele menționate la alineatele (4) și 
(5):

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

Or. en

Justificare

Formularea propusă asigură posibilitatea de a sancționa prin amenzi administrative orice 
încălcare a regulamentului nemenționată la alineatele (4) și (5).

Amendamentul 322

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comitetul european pentru protecția 
datelor evaluează periodic și asigură 
coerența sancțiunilor impuse de 
autoritățile de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 66. 

Or. en
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Justificare

Comitetul european pentru protecția datelor poate asigura cel mai bine coerența sancțiunilor 
impuse de autoritățile de supraveghere.

Amendamentul 323

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Actualizarea periodică a valorilor absolute ale amenzilor este necesară în cazul unui 
regulament care urmează să fie în vigoare pentru o perioadă mai lungă de timp. Valorile 
procentuale nu pot fi însă modificate printr-un astfel de act delegat.

Amendamentul 324

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre prevăd exonerări și 
derogări de la dispozițiile privind 
principiile generale de la capitolul II, 
privind drepturile persoanei vizate de la 
capitolul III, privind operatorul și persoana 
împuternicită de către operator de la 
capitolul IV, privind transferul datelor cu 
caracter personal către țări terțe și 
organizații internaționale de la capitolul V, 
privind autoritățile de supraveghere 

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

independente de la capitolul VI și privind 
cooperarea și coerența de la capitolul VII,
ori de câte ori este necesar, pentru a stabili 
un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și normele care 
reglementează libertatea de exprimare în 
conformitate cu Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și cu 
trimiterea sa la CEDO.

Or. en

Justificare

Actualizarea periodică a valorilor absolute ale amenzilor este necesară în cazul unui 
regulament care urmează să fie în vigoare pentru o perioadă mai lungă de timp. Valorile 
procentuale nu pot fi însă modificate printr-un astfel de act delegat.

Amendamentul 325

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prevăzute de prezentul 
regulament și în conformitate cu articolul 
9 alineatul (2), litera (h), prelucrarea 
datelor cu caracter personal privind 
sănătatea trebuie să se efectueze în baza 
legislației Uniunii sau a legislației statului 
membru care prevăd măsuri 
corespunzătoare și specifice pentru 
garantarea intereselor legitime ale 
persoanei vizate și care sunt necesare:

(1) În conformitate cu dispozițiile 
prezentului regulament, în special cu
articolul 9 alineatul (2), litera (h), 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
privind sănătatea trebuie să se efectueze în 
baza legislației Uniunii sau a legislației 
statului membru care prevăd măsuri 
corespunzătoare și specifice pentru 
garantarea intereselor și a drepturilor 
fundamentale ale persoanei vizate și care 
sunt necesare:

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că „interese legitime” se referă în mod normal la operatorul de date și 
nu la persoana vizată, a se vedea articolul 6 alineatul (1a).
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Amendamentul 326

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când scopurile menționate la 
alineatul (1) literele (a)-(c) pot fi realizate 
fără a utiliza date cu caracter personal, 
astfel de date nu sunt utilizate în aceste 
scopuri.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că principiul reducerii la minimum a prelucrării datelor cu caracter 
personal se aplică și în cazul în care aceasta este reglementată prin legislația unui stat 
membru. Datele privind sănătatea sunt extrem de sensibile și merită o protecție maximă.

Amendamentul 327

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că principiul reducerii la minimum a prelucrării datelor cu caracter 
personal se aplică și în cazul în care aceasta este reglementată prin legislația unui stat 
membru. Datele privind sănătatea sunt extrem de sensibile și merită o protecție maximă.
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Amendamentul 328

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Legislația statelor membre poate 
prevedea excepții la cerința 
consimțământului în caz de cercetare, 
menționată la alineatul (2), în ceea ce 
privește cercetarea care servește unui 
interes public excepțional de ridicat, dacă 
cercetarea respectivă nu poate fi efectuată 
altfel. Datele în cauză sunt anonimizate 
sau, dacă acest lucru nu este posibil din 
motive legate de cercetare, 
pseudonimizate în conformitate cu 
standardele tehnice cele mai înalte și se 
iau toate măsurile necesare pentru a 
preveni reidentificarea persoanelor vizate. 
O astfel de prelucrare face obiectul unei 
autorizării prealabile din partea 
autorității de supraveghere competente, în 
conformitate cu articolul 34 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Amendamentele la alineatele (2) și (2a) asigură faptul că datele privind sănătatea, extrem de 
sensibile, pot fi utilizate fără consimțământul persoanelor vizate doar dacă servesc unui 
interes public excepțional de ridicat, în acest caz trebuind să fie anonimizate sau cel puțin 
pseudonimizate utilizând standardele tehnice cele mai înalte. A se vedea Recomandarea 
R(97)5 a Consiliului Europei privind protecția datelor medicale, punctul 9.

Amendamentul 329

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 330

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Se introduce o obligație de notificare ca la articolele 80, 82, 84.

Amendamentul 331

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Or. en

Amendamentul 332

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După solicitarea unui aviz emis de 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, Comisia este mandatată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor aplicabile în cazul garanțiilor în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 333

Propunere de regulament
Articolul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82a
Prelucrarea în contextul securității 

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

Or. en

Justificare

La fel ca și domeniul ocupării forței de muncă, cel al securității sociale reprezintă un 
domeniu foarte complex, reglementat în detaliu la nivel național. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să poată să adopte sau să păstreze acte legislative specifice care 
reglementează detaliile protecției datelor în acest domeniu de către instituțiile publice.

Amendamentul 334

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) În limitele prezentului regulament, 
datele cu caracter personal care nu intră în 
categoriile de date acoperite de articolele 
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sau științifică numai dacă: 8 și 9 pot fi prelucrate în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
numai dacă:

Or. en

Justificare

Datele privind copiii și datele sensibile pot fi utilizate pentru cercetare doar în condițiile 
menționate la noile alineate (1a) și (1b). Datele respective pot fi utilizate fără consimțământul 
persoanelor vizate doar dacă servesc unui interes public excepțional de ridicat, în acest caz 
trebuind să fie anonimizate sau cel puțin pseudonimizate utilizând standardele tehnice cele 
mai înalte.

Amendamentul 335

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 336

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere excepției de la 
alineatul (1b), datele care intră în
categoriile de date acoperite de articolele 
8 și 9 pot fi prelucrate în scopuri de 
cercetare istorică, statistică sau științifică 
doar cu consimțământul persoanelor 
vizate.
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Or. en

Justificare

Datele privind copiii și datele sensibile pot fi utilizate, în principiu, doar cu consimțământul 
persoanelor vizate.

Amendamentul 337

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

În cazurile în care persoanele vizate nu și-au dat consimțământul, datele sensibile și datele 
privind copiii pot fi utilizate în scopuri de cercetare doar în temeiul legii și dacă servesc unui 
interes public excepțional de ridicat. Altfel, orice „cercetare”, indiferent dacă este de natură 
academică sau corporativă, incluzând de exemplu cercetare de piață, ar putea fi utilizată 
drept pretext pentru a încălca toate mijloacele de protecție prevăzute în celelalte părți ale 
prezentului regulament, cum ar fi la articolul privind temeiurile juridice etc. Formularea este 
identică cu dispozițiile propuse la articolul 81.
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Amendamentul 338

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 339

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

JustificareScopurile de cercetare nu ar trebui să prevaleze asupra interesului persoanei 
vizate de a nu își vedea publicate datele sale cu caracter personal - a se vedea articolul 17 
alineatul (2).
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Amendamentul 340

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) persoana vizată a făcut publice datele 
respective.

(b) persoana vizată a făcut publice datele 
respective.

Or. en

Amendamentul 341

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea actului delegat, deoarece ar putea aduce atingere elementelor esențiale ale 
legislației. Ar trebui prevăzute cerințe suplimentare în textul regulamentului (la fel cum s-a 
procedat în cazul noilor alineate (1a) și (1b)).
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Amendamentul 342

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile pe care 
le-a adoptat în temeiul alineatului (1b) 
până la data menționată la articolul 91 
alineatul (2) cel târziu, precum și, fără 
întârziere, cu privire la orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Or. en

Justificare

Obligație de notificare ca la articolele 80, 82, 84.

Amendamentul 343

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta norme specifice
pentru a stabili competențele de 
investigare ale autorităților de 
supraveghere, prevăzute la articolul 53 
alineatul (2) în legătură cu operatori sau cu 
persoane împuternicite de operatori care 
trebuie să respecte, în temeiul dreptului 
intern sau al normelor stabilite de 
autoritățile naționale competente, obligația 
de a păstra secretul profesional sau alte 
obligații echivalente de confidențialitate, în 
cazul în care acest lucru este necesar și 
proporțional pentru a stabili un echilibru 
între dreptul la protecția datelor cu caracter 
personal și obligația păstrării 
confidențialității. 

(1) În conformitate cu dispozițiile
prezentului regulament, statele membre pot 
adopta norme specifice în legătură cu 
operatori sau cu persoane împuternicite de 
operatori care trebuie să respecte, în 
temeiul dreptului intern sau al normelor 
stabilite de autoritățile naționale 
competente, obligația de a păstra secretul 
profesional sau alte obligații echivalente de 
confidențialitate, în cazul în care acest 
lucru este necesar și proporțional pentru a 
stabili un echilibru între dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal și obligația 
păstrării confidențialității, pentru a stabili: 

(a) drepturile persoanelor vizate prevăzute 
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la articolele 11-20, în conformitate cu 
articolul 21;
(b) competențele de investigare ale 
autorităților de supraveghere prevăzute la 
articolul 53 alineatul (2).

Aceste norme se aplică doar în ceea ce 
privește datele cu caracter personal pe care 
operatorul sau persoana împuternicită de 
operator le-a primit sau le-a obținut în 
contextul unei activități care intră sub 
incidența acestei obligații de păstrare a 
confidențialității.

Normele specifice menționate la alineatul 
(1) se aplică doar în ceea ce privește datele 
cu caracter personal pe care operatorul sau 
persoana împuternicită de operator le-a 
primit sau le-a obținut în contextul unei 
activități care intră sub incidența acestei 
obligații de păstrare a confidențialității.

Or. en

Justificare

Clarificarea faptului că, în cazul profesiilor unde există obligația păstrării confidențialității, 
dreptul persoanei vizate de a dispune accesarea, ștergerea sau tratarea în orice alt fel a 
datelor sale poate fi limitat, pentru a proteja obligația păstrării confidențialității. 

Amendamentul 344

Propunere de regulament
Articolul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 85a
Respectarea drepturilor omului

Prezentul regulament nu are ca efect 
modificarea obligației de respectare a 
drepturilor fundamentale și a principiilor 
juridice fundamentale, astfel cum sunt 
consacrate la articolul 6 din TUE, și nu 
aduce atingere obligațiilor care revin 
autorităților judiciare în această privință.

Or. en

Justificare

O clauză de protecție a drepturilor fundamentale pentru a se garanta că punerea în aplicare 
a prezentului regulament nu subminează nivelurile naționale de protecție a datelor și alte 
drepturi fundamentale.
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Amendamentul 345

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 7 alineatul (4c), articolul 11 
alineatul (2b), articolul 12 alineatul (5), 
articolul 14 alineatul (7), articolul 17 
alineatul (9), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 31 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (5), articolul 33 alineatul (6), 
articolul 38 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 41 alineatul (3), 
articolul 41 alineatul (5), articolul 79 
alineatul (7), articolul 81 alineatul (3) și 
articolul 82 alineatul (3) îi este conferită 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată, de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 346

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 6 alineatul (5), articolul 8 
alineatul (3), articolul 9 alineatul (3), 
articolul 12 alineatul (5), articolul 14 

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

alineatul (9), articolul 22 alineatul (4), 
articolul 31 alineatul (5), articolul 32 
alineatul (5), articolul 33 alineatul (6), 
articolul 38 alineatul (4), articolul 39 
alineatul (2), articolul 41 alineatul (3), 
articolul 41 alineatul (5), articolul 79 
alineatul (7), articolul 81 alineatul (3) și
articolul 82 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. en

Amendamentul 347

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 7 alineatul (4c), articolului 11 
alineatul (2b), articolului 12 alineatul (5), 
articolului 14 alineatul (7), articolului 17 
alineatul (9), articolului 22 alineatul (4), 
articolului 31 alineatul (5), articolului 32 
alineatul (5), articolului 33 alineatul (6), 
articolului 38 alineatul (4), articolului 39 
alineatul (2), articolului 41 alineatul (3), 
articolului 41 alineatul (5), articolului 79 
alineatul (7), articolului 81 alineatul (3) și 
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articolului 33 alineatul (6), articolului 34 
alineatul (8), articolului 35 alineatul (11), 
articolului 37 alineatul (2), articolului 39 
alineatul (2), articolului 43 alineatul (3),
articolului 44 alineatul (7), articolului 79 
alineatul (6), articolului 81 alineatul (3), 
articolului 82 alineatul (3) și articolului 83 
alineatul (3), intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nici o 
obiecție din partea Parlamentului European 
sau a Consiliului, în termen de două luni 
de la notificarea acestui act Parlamentului 
European și Consiliului sau în cazul în 
care, înainte de expirarea acestei perioade, 
Parlamentul European și Consiliul 
informează Comisia că nu vor avea 
obiecții. Perioada se prelungește cu două 
luni, la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

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

Or. en

Amendamentul 348

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia adoptă acte delegate în 
temeiul articolului 17 alineatul (9), 
articolului 31 alineatul (5), articolului 32 
alineatul (5) și articolului 33 alineatul (6) 
până la [șase luni înaintea datei 
menționate la articolul 91 alineatul (2)]. 
Comisia poate prelungi termenul respectiv 
cu 6 luni. 

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea certitudinii juridice, actele delegate care precizează suplimentar cerințele 
și condițiile privind dreptul de a șterge și de a fi uitat, notificările privind încălcarea 
securității datelor transmise autorităților de supraveghere și persoanelor vizate, precum și 
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evaluările impactului asupra protecției datelor se adoptă în timp util înainte de punerea în 
aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 349

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament subsecvent cauzat de trecerea de la un act de punere în aplicare la un act 
delegat pentru evaluarea adecvării în cazul țărilor terțe, iar procedura de urgență nu mai 
este posibilă. A se vedea amendamentul conex la articolul 41 alineatul (5), care conținea 
singura referință la articolul 87 alineatul (3).

Amendamentul 350

Propunere de regulament
Articolul 89 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89a
Prelucrarea datelor de către instituțiile, 

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

Or. en

Justificare

Obiectivul acestui amendament este de a asigura consecvența dintre prezentul regulament și 
legislația care reglementează instituțiile, organele și agențiile UE, cum este cazul 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001, precum și o consecvență la nivelul tuturor agențiilor UE, 
care, în prezent, au fiecare propriile lor norme de protecție a datelor cu caracter personal, 
ceea ce creează un mozaic de reglementări ce îngreunează exercitarea drepturilor de 
protecție a datelor. 

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Conform articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, intitulat 
„Protecția datelor cu caracter personal”: 

1. Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 
2. Asemenea date trebuie tratate în mod corect, în scopurile precizate și pe baza 

consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut 
de lege. Orice persoană are dreptul de acces la datele colectate care o privesc, precum 
și dreptul de a obține rectificarea acestora.

3. Respectarea acestor norme se supune controlului unei autorități independente.

De la adoptarea Directivei 95/46/CE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date au avut loc multe 
schimbări în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special evoluții tehnologice, 
o creștere a volumului de date colectate și prelucrate, inclusiv pentru asigurarea respectării 
legii, pe fondul unui mozaic de norme privind protecția datelor cu caracter personal și în 
contextul globalizării piețelor și a cooperării. 

În plus, directiva nu a reușit să realizeze o armonizare adecvată datorită unei puneri în 
aplicare diferite a dispozițiilor sale în statele membre. În acest context, a devenit din ce în ce 
mai dificil pentru persoane („persoanele vizate”) să își exercite dreptul la protecția datelor. 

În fine, această directivă a împiedicat dezvoltarea pieței unice în contextul în care societățile 
(care operează sau prelucrează datele, „operatori”) și persoanele se confruntă cu diferențe la 
nivelul cerințelor privind protecția datelor. 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Uniunea are un temei juridic explicit 
pentru protecția datelor referitor la prelucrarea datelor în sectorul public și privat, precum și în 
cadrul asigurării respectării legii (în urma eliminării structurii pe piloane de dinaintea 
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Tratatului de la Lisabona) [articolul 16 alineatul (2) din TFUE]. Comisia a folosit acum 
articolul 16 alineatul (2) din TFUE ca temei juridic pentru prezentarea unor propuneri de 
revizuire a cadrului legislativ al Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. 
Comisia propune un regulament (COM (2012)11) care să înlocuiască directiva 95/46/CE 
(raportor: Jan Philipp Albrecht, Verts/ALE) și o directivă (COM(2012)10) care să înlocuiască 
decizia-cadru 2008/977/JAI privind protecția datelor personale prelucrate în scopul prevenirii, 
identificării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor (raportor: Dimitrios Droutsas, 
S&D). Ambii raportori sprijină obiectivul stabilirii unui cadru perfect coerent, armonizat și 
solid care să garanteze un nivel ridicat de protecție pentru toate activitățile de prelucrare a 
datelor în cadrul UE1. Pentru realizarea acestui obiectiv, propunerile Comisiei trebuie 
considerate a fi un singur pachet ce necesită abordări legislative coordonate pentru ambele 
texte.

Pentru a asigura un sprijin larg pentru abordarea Parlamentului, au avut loc discuții 
îndelungate și cuprinzătoare cu privire la reforma protecției datelor între raportori și raportorii 
alternativi, raportorii și raportorii alternativi ai comisiilor pentru aviz (ITRE, IMCO, JURI, 
EMPL), Președinția Consiliului, Comisie și părțile interesate (autoritățile de protecție a 
datelor cu caracter personal, autoritățile naționale, sectoarele relevante, organizațiile de 
consumatori și de protecție a drepturilor civile, experți universitari). 

Comisia LIBE a organizat un atelier de lucru al părților interesate la 29 mai 2012. De 
asemenea, Comisia LIBE și-a organizat reuniunea interparlamentară anuală (IPCM), 
împreună cu parlamentele naționale, în domeniul spațiului de libertate, securitate și justiție, 
având ca obiect pachetul de reformare a protecției datelor, în perioada 9 – 10 octombrie 2012. 
Cu această ocazie, au fost elaborate patru documente de lucru referitoare la pachetul de 
reformare a protecției datelor. 

Poziția față de regulamentul de protecție a datelor 

Comisia își întemeiază propunerea pe următoarele obiective:
- o abordare cuprinzătoare a protecției datelor;
- consolidarea drepturilor persoanelor;
- promovarea în continuare a pieței interne și asigurarea unei aplicări mai bune a normelor de 
protecție a datelor, precum și
- consolidarea dimensiunii globale.

Raportorul sprijină aceste ambiții. Abordarea sa este prezentată în funcție de acestea.

O abordare cuprinzătoare a protecției datelor

Astfel cum este indicat în documentul de lucru din 6 iulie 20122, raportorul salută alegerea 
Comisiei de a înlocui directiva 95/46 cu un regulament (aplicabil în mod direct) deoarece 
acest lucru ar trebui să reducă diferențele de abordare a protecției datelor între statele membre. 

                                               

1  DT/905569EN.doc
2  DT/905569EN.doc
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Raportorul apreciază, de asemenea, abordarea pragmatică adoptată de Comisie pentru a lăsa, 
în conformitate cu regulamentul, suficientă libertate statelor membre pentru a păstra sau 
adopta norme specifice privind chestiuni precum libertatea de exprimare, secretul profesional, 
sănătatea și ocuparea forței de muncă (articolele 81-85). Se face o mențiune specială la 
activitățile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, care trebuie să emită 
cu aviz cu privire la articolul 821. 

Instituțiile UE nu intră în domeniul de aplicare a noului regulament. Ele ar trebui totuși să fie 
incluse pentru a asigura un cadrul coerent și uniform în întreaga Uniune. Acest lucru va 
necesita modificarea unor instrumente juridice ale UE, în special a Regulamentului (CE) 
nr. 45/2001, pentru ca acestea să fie în deplin acord cu Regulamentul general privind protecția 
datelor înainte ca acesta din urmă să fie pus în aplicare. Raportorul consideră, de asemenea, că 
este necesar să aibă loc o dezbatere mai orizontală cu privire la modalitatea de abordare a 
actualului mozaic de norme în materie de protecție a datelor care reglementează diferitele 
agenții UE (precum Europol și Eurojust) și de asigurare a coerenței cu pachetul privind 
protecția datelor cu caracter personal [articolul 2 alineatul (b) și articolul 89a]. 

Raportorul regretă faptul că în propunerea Comisiei nu se acoperă cooperarea în domeniul 
aplicării legii (pentru care se propune o directivă separată). Acest fapt cauzează incertitudine 
juridică în ceea ce privește drepturile și obligațiile în cazul aspectelor de frontieră, de exemplu 
în situații în care datele comerciale sunt accesate de autoritățile de aplicare a legii în scopul de 
a aplica legea și în situații de transfer între autoritățile care sunt responsabile de aplicarea legii 
și autoritățile care nu au responsabilități în acest sens. Raportul privind directiva propusă 
abordează aceste aspecte și propune amendamente. Regulamentul precizează că sunt excluse 
din domeniul de aplicare al regulamentului doar autoritățile publice competente să aplice 
legea (nu entitățile private) și că legislația aplicabilă ar trebui să ofere garanții adecvate pe 
baza principiilor necesității și proporționalității [articolul 2 litera (e) și articolul 21]. 

Domeniul de aplicare teritorială al regulamentului este un aspect important pentru aplicarea 
consecventă a legislației europene în domeniul protecției datelor. Raportorul dorește să 
clarifice faptul că regulamentul ar trebui să se aplice, de asemenea, operatorilor care nu sunt 
stabiliți în Uniune atunci când activitățile de prelucrare au drept scop oferirea de bunuri sau 
servicii persoanelor vizate din Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu o plată pentru aceste 
bunuri sau servicii, sau monitorizarea acestor persoane vizate [articolul 3 alineatul (2)]. 

Regulamentul trebuie să fie cuprinzător și în ceea ce privește securitatea juridică oferită. 
Utilizarea extinsă a actelor delegate și a actelor de punere în aplicare contravine acestui scop. 
Prin urmare, raportorul propune eliminarea unui număr de dispoziții prin care se conferă 
Comisiei competența de a adopta acte delegate. Cu toate acestea, pentru a oferi securitate 
juridică atunci când este posibil, raportorul a înlocuit mai multe acte cu o formulare mai 
detaliată în regulament [de exemplu: articolul 6 alineatul (1b); articolul 15; articolul 35 
alineatul (10)]. În alte cazuri, raportorul propune să se încredințeze Comitetului european 
pentru protecția datelor sarcina de a detalia criteriile și cerințele unei dispoziții particulare în 

                                               

1  PA/918358EN.doc
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loc de a acorda Comisiei competența de a adopta un act delegat. Motivul este acela că, în 
cazurile respective, problema ține de cooperarea dintre autoritățile naționale de supraveghere 
și că acestea sunt mai competente să stabilească principiile și practicile care să fie aplicate [de 
exemplu: articolul 23 alineatul (3); articolul 30 alineatul (3); articolul 42 alineatul (3); 
articolul 44 alineatul (7); articolul 55 alineatul (10)].

Consolidarea drepturilor persoanelor

Deoarece regulamentul pune în aplicare un drept fundamental, este respinsă limitarea scopului 
material, în special în ceea ce privește definiția „datelor cu caracter personal”, de exemplu 
introducând elemente subiective referitoare la eforturile pe care operatorii ar trebui să le 
depună pentru a identifica datele cu caracter personal. Conceptul de date cu caracter personal 
este clarificat și mai mult prin intermediul unor criterii obiective [articolul 4 alineatul (1), 
considerentele 23 și 24]. Pot fi abordate preocupări legitime legate de anumite modele de 
afaceri fără a afecta drepturile fundamentale ale persoanelor. În acest context, raportorul 
încurajează utilizarea serviciilor cu pseudonime și a serviciilor anonime. Pentru utilizarea de 
date sub pseudonim, ar putea exista simplificări cu privire la obligațiile operatorilor de date 
[articolul 4 alineatul (2) litera (a), articolul 10, considerentul 23].

Consimțământul ar trebui să fie în continuare elementul fundamental al abordării UE în 
domeniul protecției datelor, deoarece acesta este cel mai bun mod prin care persoanele fizice 
să controleze activitățile de prelucrare a datelor. Informațiile ar trebui prezentate persoanelor 
vizate într-un format ușor de înțeles, cum ar fi prin și logo-uri și icoane standardizate 
[articolul 11 alineatele (2a) și (2b)]. Standardele tehnice care exprimă voința clară a unei 
persoane pot fi o formă validă de acordare a consimțământului explicit [articolul 7 alineatul 
(2a), articolul 23]. 

Pentru a asigura un consimțământ în cunoștință de cauză pentru activitățile de creare de 
profiluri, acestea trebuie definite și reglementate [articolul 4 alineatul (3b), articolul 14 
alineatul (1) literele (g), (ga) și (gb); articolul 15 alineatul (1), articolul 20]. Alte motive legale 
pentru prelucrarea datelor în afara consimțământului, în special „interesele legitime” ale 
operatorilor ar trebui definite în mod clar [amendament care înlocuiește articolul 6 alineatul 
(1) litera (f) cu un nou articol 6 alineatele (1a), (1b) și (1c)]. 

Limitarea scopului este un element central al protecției datelor, întrucât protejează persoanele 
vizate de o extindere neprevăzută a prelucrării datelor. O modificare a scopului datelor 
personale după colectarea acestora ar trebui să fie posibilă doar în baza unui interes legitim al 
operatorului de date. Prin urmare, raportorul propune eliminarea alineatului (4) de la articolul 
6, nu extinderea lui.

Raportorul sprijină consolidarea dreptului de acces, cu dreptul la portabilitatea datelor -
posibilitatea de a transfera datele personale de pe o platformă pe alta. În epoca digitală, 
cetățenii, de asemenea, în calitatea lor de consumatori, se pot aștepta în mod legitim să 
primească informațiile lor personale într-un format electronic utilizat în mod curent [articolul 
15 alineatul (2) litera (a)]. Prin urmare, raportorul propune fuzionarea articolelor 15 și 18.

Dreptul la ștergere și dreptul la rectificare sunt în continuare importante pentru persoanele 
vizate, întrucât tot mai multe informații sunt comunicate, ceea ce poate avea impacturi 
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semnificative. Dreptul de a fi uitat ar trebui văzut în această lumină; amendamentele propuse 
clarifică aceste drepturi pentru mediul digital, menținând totodată excepția generală pentru 
libertatea de expresie. În cazul datelor transferate terților sau publicate fără un temei juridic 
corespunzător, operatorul inițial ar trebui să aibă obligația de a informa terții respectivi și de a 
garanta ștergerea datelor. Cu toate acestea, în cazul în care publicarea datelor cu caracter 
personal a avut loc în urma acordului persoanei „dreptul de a fi uitat” nu este nici legitim, nici 
realist (articolul 17, considerentul 54).  

Dreptul de a se opune continuării prelucrării datelor ar trebui să fie oferit întotdeauna gratuit 
și ar trebui oferit în mod explicit persoanei vizate utilizând un limbaj clar, simplu și adaptat 
[articolul 19 alineatul (2)].  Este nevoie să se prevadă posibilități mai bune de obținere 
efectivă a unor despăgubiri, inclusiv prin intermediul unor asociații care acționează în interes 
public (articolele 73, 76).

Promovarea în continuare a dimensiunii pieței interne și asigurarea unei aplicări mai 
bune a normelor de protecție a datelor

Raportorul salută trecerea propusă de la cerințele de notificare a autorităților pentru protecția 
datelor (APD) la responsabilitatea practică și responsabilii corporatiști cu protecția datelor 
(RPD). Regulamentul propus poate fi simplificat prin fuzionarea unor drepturi de informare și 
cerințe de documentare care sunt, în esență, cele două fețe ale aceleiași monede. Acest lucru 
va reduce sarcinile administrative pentru operatorii de date și va facilita înțelegerea și 
exercitarea de către persoanele fizice a drepturilor lor (articolele 14, 28). În epoca cloud 
computingului, pragul pentru desemnarea obligatorie a unui responsabil cu protecția datelor 
nu ar trebui să se bazeze pe dimensiunea întreprinderii, ci mai curând pe relevanța prelucrării 
datelor (categorie de date personale, tipul de activitate de prelucrare și numărul persoanelor 
ale căror date sunt prelucrate) (articolul 35). Se clarifică faptul că RPD poate fi o poziție fără 
normă întreagă, în funcție de dimensiunea întreprinderii și volumul prelucrării datelor 
(considerentul 75).

Protecția datelor începând cu momentul conceperii și protecția implicită a datelor sunt salutate 
în calitate de inovație principală a reformei. Aceasta ar asigura că doar datele necesare pentru 
un anumit scop sunt, în fapt, procesate. Producătorii și furnizorii de servicii sunt invitați să 
implementeze măsuri adecvate. Comitetul european pentru protecția datelor ar trebui să 
primească sarcina de a oferi o orientare suplimentară (articolul 23). Amendamentele 
referitoare la evaluările de impact asupra vieții private vizează stabilirea situațiilor în care 
aceste evaluări ar trebui realizate – articolul 33 alineatul (2) – și elementele ce trebuie 
evaluate – articolul 33 alineatul (3). 

Raportorul propune extinderea acestei perioade în care se poate notifica autorității de 
supraveghere o încălcare a securității datelor cu caracter personal de la 24 la 72 de ore. În 
plus, pentru a nu supune persoanele vizate unui număr prea mare de notificări, care pot deveni 
obositoare, acestea ar trebui notificate doar în cazurile în care este probabil ca o încălcare a 
securității datelor să afecteze în mod negativ protecția datelor cu caracter personal sau viața 
privată a persoanelor vizate, de exemplu în caz de furt sau fraudare a identității, pierderi 
financiare, vătămare corporală, umilire gravă sau compromiterea reputației. Notificarea ar 
trebui să conțină și o descriere a naturii încălcării securității datelor cu caracter personal, 
precum și informații cu privire la drepturi, inclusiv căile de atac (articolul 31, 32). Pentru 
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notificările privind încălcarea securității datelor, evaluările de impact și dreptul de a șterge și 
de a fi uitat, se propune ca Comisia să adopte acte delegate înainte de punerea în aplicare a 
prezentului regulament pentru asigurarea certitudinii juridice (articolul 86 alineatul (5a)).

Codurile de conduită , precum și certificarea și sigiliile sunt sprijinite, dar este necesar, de 
asemenea, să se ofere stimulente pentru stabilirea și utilizarea de norme mai clare cu privire la 
principiile pe care trebuie să le conțină și la consecințele legate de legalitatea procesării 
datelor, răspunderi și aspecte conexe. Codurile de conduită declarate de Comisie a fi 
conforme cu regulamentul conferă persoanelor vizate drepturi opozabile. Mecanismele de 
certificare trebuie să stabilească procedura formală de emitere și retragere a sigiliului și 
trebuie să asigure respectarea principiilor de protecție a datelor și drepturile persoanei vizate 
(articolele 38, 39).  

Regulamentul ar trebui să asigure și un cadru de lucru unificat pentru toate autoritățile de 
protecție a datelor (APD). Pentru a funcționa, APD, care trebuie să fie perfect independente, 
trebuie în mod esențial să dispună de suficiente resurse umane pentru a-și îndeplini sarcinile 
în mod eficient (articolul 47). Cooperarea dintre APD va fi, de asemenea, consolidată în 
contextul unui Comitet european pentru protecția datelor (CEPD), care va înlocui actualul 
Grup de lucru pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Raportorul consideră mecanismul prevăzut pentru cooperare și asigurarea coerenței 
între APD ca un pas uriaș către o aplicare coerentă a legislației din domeniul protecției datelor 
la nivelul întregii UE. Modelul propus de Comisie nu asigură totuși independența necesară a 
APD. După evaluarea diferitelor opțiuni, se propune un mecanism alternativ, care păstrează 
ideea de APD principală, dar se bazează și pe cooperarea strânsă dintre APD pentru 
asigurarea coerenței (articolele 51, 55a). În esență, o APD este competentă pentru 
supravegherea operațiunilor de prelucrare pe teritoriul sau a celor care afectează persoanele 
vizate care își au reședința pe teritoriul său. În cazul activităților de prelucrare ale unui 
operator sau ale unei persoane împuternicite de către operator care are unități pe teritoriul mai 
multor state membre sau al activităților de prelucrare care afectează persoanele vizate din 
câteva state membre, APD a principalei unități va fi autoritatea principală, funcționând ca 
punct unic de contact pentru operator sau persoana împuternicită de către operator (ghișeu 
unic). Autoritatea principală asigură coordonarea cu autoritățile implicate și consultă celelalte 
autorități înainte să adopte o măsură. CEPD desemnează autoritatea principală în cazurile 
neclare sau în care APD nu cad de acord. Dacă o APD implicată într-un caz nu este de acord 
cu proiectul de măsură propus de autoritatea principală, CEPD emite un aviz. În cazul în care 
autoritatea principală nu intenționează să se conformeze avizului respectiv, aceasta 
informează CEPD și furnizează o explicație motivată. CEPD poate adopta o decizie finală, cu 
majoritate calificată, care să fie obligatorie din punct de vedere juridic pentru autoritatea de 
supraveghere. Decizia în cauză poate face obiectul căilor de atac judiciare (articolele 45a, 55, 
58). De asemenea, Comisia poate ataca această decizie în fața Curții de Justiție a UE și 
solicita suspendarea măsurii (articolul 61a). 

Raportorul sprijină consolidarea APD în ceea ce privește competențele de investigare și 
sancțiunile. Propunerea Comisiei a fost totuși prea prescriptivă. Raportorul propune un regim 
simplificat care să permită APD o marjă mai mare de manevră și, totodată, încredințarea 
Comitetului european pentru protecția datelor a sarcinii de asigurare a consecvenței aplicării 
(articolele 52, 53, 78, 79). Sistemul de sancțiuni este clarificat prin includerea mai multor 
criterii care trebuie luate în considerare pentru a determina nivelul unei amenzi pe care o APD 
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o poate impune. 

Consolidarea dimensiunii globale

Ca și până în prezent, se menține competența Comisiei de a adopta decizii privind țările terțe, 
teritoriile și organizațiile internaționale în cazul cărora nivelul de protecție adecvat este 
asigurat sau nu. Se respinge noua opțiune propusă de recunoaștere a nivelului adecvat de 
protecție din sectoarele din țările terțe, întrucât acest lucru ar spori incertitudinea juridică și ar 
submina obiectivul Uniunii de a asigura un cadru armonizat și coerent la nivel internațional de 
protecție a datelor. Sunt consolidate criteriile de evaluare a nivelului adecvat de protecție în 
țările terțe (articolul 41 alineatul (2)). Totodată, se propune ca decizia privind nivelul adecvat 
să fie luată de Comisie printr-un act delegat,iar nu printr-un act de punere în aplicare, pentru a 
permite Consiliului și Parlamentului European să-și exercite dreptul de control [articolul 41 
alineatele (3) și (5)].

În absența unei decizii privind nivelul adecvat, în vederea asigurării unei protecții 
corespunzătoare și a garanțiilor aferente, operatorul sau persoana împuternicită de acesta ar 
trebui să ia măsurile necesare, precum coduri de conduită obligatorii, clauze standard de 
protecție a datelor adoptate de Comisie sau de o autoritate de supraveghere. Amendamentele 
la articolele 41 alineatul (1a) și la articolul 42 clarifică și detaliază măsurile esențiale de 
protecție pe care ar trebui să le conțină aceste instrumente. 

Se propune un nou articol 43a pentru a reglementa solicitările de acces din partea autorităților 
publice sau a instanțelor din țări terțe la bazele de date cu caracter personal administrate și 
prelucrate în UE. Transferul de date ar trebui permis de către autoritatea pentru protecția 
datelor doar după verificarea faptului că respectivul transfer respectă prezentul regulament, 
mai ales articolul 44 alineatul (1) literele (d) sau (e).  Această situație va deveni și mai 
importantă odată ce informatica dematerializată se va dezvolta și, prin urmare, trebuie 
prevăzută. 

Sinteză

Raportorul sprijină consolidarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, cu 
asigurarea unui cadru juridic uniform și reducerea sarcinilor administrative pentru operatorii 
de date. Raportorul propune limitarea la minimum a rolului Comisiei în punerea în aplicare, 
prin clarificarea unor elemente esențiale în textul propriu-zis al regulamentului și lăsând 
punerea în aplicare efectivă în seama mecanismului de cooperare a autorităților pentru 
protecția datelor. Raportorul propune sublinierea în continuare a utilizării de măsuri 
tehnologice pentru protejarea datelor cu caracter personal și asigurarea respectării 
dispozițiilor, combinat cu stimulente pentru operatorii de date în utilizarea unor astfel de 
măsuri. Conform principiului responsabilității, este consolidat rolul responsabililor cu 
protecția datelor, reducându-se totodată cerințele de consultare prealabilă a autorităților de 
supraveghere. Instituțiile Uniunii, organismele și agențiile acesteia ar trebui să fie integrate, 
pe termen mediu, în același cadru juridic. Dacă aceste elemente beneficiază de acordul 
Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, noul cadru juridic pentru protecția 
datelor va aduce îmbunătățiri atât pentru cetățeni, cât și pentru operatori, și se va dovedi solid 
în anii ce vor urma.
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În cursul colaborării intense cu raportorii alternativi din celelalte grupuri politice și cu 
raportorii pentru avize, raportorul a integrat un număr important de amendamente ce reflectă 
dezbaterile dintre toți colegii implicați. Prezentul raport integrează o suită de compromisuri 
politice, mai ales cu privire la principii, la temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter 
personal, la drepturile persoanelor vizate, la dispozițiile privind operatorii și persoanele 
împuternicite de aceștia, la mecanismul pentru asigurarea coerenței și la sancțiuni.  Raportorul 
consideră că propunerile sale vor constitui o bază solidă pentru un acord rapid în Parlamentul 
European și pentru negocierile cu Consiliul pe durata președinției irlandeze.


