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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

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2020)0767),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C9-0377/2020),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 20211,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, 
Comisiei pentru afaceri juridice și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A9-0248/2021),

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

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

Amendamentul 1

1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene („TFUE”) prevede 
instituirea unei piețe interne și a unui 
sistem care să garanteze că nu se produce 
denaturarea concurenței pe piața internă. 
Stabilirea unor norme și practici comune în 
statele membre cu privire la dezvoltarea 
unui cadru pentru guvernanța datelor ar 
trebui să contribuie la realizarea acestor 
obiective.

(1) Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene („TFUE”) prevede 
instituirea unei piețe interne și a unui 
sistem care să garanteze că nu se produce 
denaturarea concurenței pe piața internă. 
Stabilirea unor norme și practici comune în 
statele membre cu privire la dezvoltarea 
unui cadru pentru guvernanța datelor ar 
trebui să contribuie la realizarea acestor 
obiective, respectând totodată pe deplin 
drepturile fundamentale. Acest lucru ar 
trebui să garanteze și întărirea 
autonomiei strategice deschise a Uniunii, 
asigurând în același timp libera circulație 
a datelor.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ultimii ani, tehnologiile digitale 
au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi. Datele se află în centrul acestei 
transformări: inovarea bazată pe date va 
aduce beneficii enorme pentru cetățeni, de 
exemplu prin intermediul medicinii 
personalizate îmbunătățite și al unei noi 
mobilități, precum și prin contribuția sa la 
Pactul verde european23. În strategia sa 
privind datele24, Comisia a descris viziunea 
unui spațiu european comun al datelor, o 
piață unică a datelor în care acestea ar 
putea fi utilizate indiferent de locul fizic de 
stocare în Uniune, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. De asemenea, a 
solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al 
datelor cu țările terțe, sub rezerva 

(2) În ultimul deceniu, tehnologiile 
digitale au transformat economia și 
societatea, având un impact asupra 
ansamblului sectoarelor de activitate și a 
vieții de zi cu zi. Datele se află în centrul 
acestei transformări: inovarea bazată pe 
date va aduce beneficii enorme atât pentru 
cetățeni, cât și pentru economie, de 
exemplu, prin intermediul medicinii 
personalizate îmbunătățite și al unei noi 
mobilități și prin contribuția sa la 
Comunicarea Comisiei din 11 decembrie 
2019 privind Pactul verde european. 
Economia bazată pe date trebuie să fie 
construită într-un mod care să permită 
întreprinderilor, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii (IMM-uri), astfel cum sunt 
definite în anexa la Recomandarea 
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excepțiilor și a restricțiilor privind 
siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 
transpune această viziune în realitate, se 
propune să se stabilească spații europene 
comune ale datelor specifice domeniilor, ca 
modalități concrete în care pot avea loc 
partajarea de date și punerea în comun a 
datelor. Astfel cum se prevede în strategia 
respectivă, astfel de spații europene 
comune ale datelor pot acoperi domenii 
precum sănătatea, mobilitatea, producția, 
serviciile financiare, energia sau 
agricultura sau domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe.

2003/361/CE a Comisiei23a, și 
întreprinderilor nou-înființate, să 
prospere, asigurând neutralitatea, 
portabilitatea și interoperabilitatea 
accesului la date și evitând efectele de 
blocare. În comunicarea sa din 19 
februarie 2020 intitulată „O strategie 
europeană privind datele” Comisia a 
descris viziunea unui spațiu european 
comun al datelor, o piață unică a datelor în 
care acestea ar putea fi utilizate indiferent 
de locul fizic de stocare în Uniune, în 
conformitate cu legislația aplicabilă, care 
poate fi esențială pentru dezvoltarea 
rapidă a tehnologiilor de inteligență 
artificială, printre altele. De asemenea, a 
solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al 
datelor cu țările terțe, sub rezerva 
excepțiilor și a restricțiilor întemeiate pe 
drepturile fundamentale, siguranța 
publică, ordinea publică și alte obiective 
legitime de politică publică ale Uniunii, în 
conformitate cu obligațiile internaționale. 
Pentru a transpune această viziune în 
realitate, se propune să se stabilească spații 
europene comune ale datelor specifice 
domeniilor, ca modalități concrete în care 
pot avea loc partajarea de date și punerea 
în comun a datelor. Astfel cum se prevede 
în strategia respectivă, astfel de spații 
europene comune ale datelor pot acoperi 
domenii precum sănătatea, mobilitatea, 
producția, serviciile financiare, energia sau 
agricultura ori domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe. În conformitate 
cu principiile FAIR privind datele, spațiile 
europene comune ale datelor ar trebui să 
facă datele ușor de găsit, accesibile, 
interoperabile și reutilizabile, asigurând 
totodată un nivel ridicat de securitate 
cibernetică. Atunci când în economia 
bazată pe date există condiții de 
concurență echitabile, întreprinderile se 
întrec în calitatea serviciilor, și nu în 
cantitatea de date pe care le controlează. 
Pentru a concepe, a crea și a menține 
condiții de concurență echitabile în 
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economia bazată pe date, este nevoie de o 
guvernanță temeinică, în care trebuie 
reprezentate și implicate toate părțile 
interesate de un spațiu european comun 
al datelor.

__________________ __________________
23 Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliul 
European, Consiliu, Comitetul Economic 
și Social European și Comitetul 
Regiunilor privind Pactul verde european. 
Bruxelles, 11.12.2019. COM (2019) 640 
final.
24 COM (2020)0066. 23a Recomandarea 2003/361/CE a 

Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii (JO L 124, 20.5.2003, p. 
36).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Potențialul de creștere al Uniunii 
depinde de competențele populației sale și 
ale forței sale de muncă. Având în vedere 
că 42 % din cetățenii Uniunii1a nu au 
competențe digitale de bază, promovarea 
alfabetizării digitale va fi un element 
esențial pentru a crește încrederea 
cetățenilor în partajarea intensificată a 
datelor. Îmbunătățirea alfabetizării în 
domeniul datelor ar trebui deci să se 
numere printre acțiunile strategice menite 
să reducă inegalitățile sociale și să 
promoveze un mediu digital just.
__________________
1a A se analiza un indicator și a se 
compara datele defalcate – Tabloul de 
bord al Agendei digitale – Date și 
indicatori (digital-agenda-data.eu)
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Este nevoie să se acționeze la 
nivelul Uniunii și la nivel național pentru 
a găsi soluții pentru subreprezentarea 
femeilor la toate nivelurile sectorului 
digital din Europa.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Este important ca Uniunea să se 
axeze pe necesitatea de a dezvolta 
economia bazată pe date, îndeosebi prin 
crearea de spații europene comune ale 
datelor, acordând o atenție deosebită 
ingineriei software și atragerii de talente 
în sectorul tehnologiei informației și 
comunicațiilor (TIC), pentru a construi 
un know-how european care să pună 
accentul generația următoare și pe 
tehnologiile de vârf.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de 
date. Legislația sectorială poate dezvolta, 
adapta și propune elemente noi și 
complementare, în funcție de 

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de 
date, acordând o atenție deosebită 
înlesnirii cooperării. Prezentul 
regulament ar trebui să urmărească 
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particularitățile sectorului, cum ar fi 
legislația avută în vedere cu privire la 
spațiul european al datelor medicale25 și 
accesul la datele privind vehiculele. În 
plus, anumite sectoare ale economiei sunt 
deja reglementate de legislația sectorială a 
Uniunii care include norme referitoare la 
partajarea transfrontalieră sau la nivelul 
Uniunii de date sau accesul la acestea26. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
27, și, în special, punerea în aplicare a 
prezentului regulament nu împiedică 
transferurile transfrontaliere de date în 
conformitate cu capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului28, Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului (29), Regulamentului 
(UE) 2018/1807 al Parlamentului European 
și al Consiliului (30), Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului (31), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(32), Directivei 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (33), 
Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului (34), 
Directivei 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (35), 
Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului 
European și a Consiliului (36), și nici 
Regulamentului 2018/858/UE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(37), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(38) și regulamentelor delegate adoptate pe 
baza acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere accesului la date și utilizării 
acestora în scopul cooperării internaționale 
în contextul prevenirii, investigării, 
detectării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor. 

crearea unei piețe interne digitale fără 
frontiere și a unei societăți și economii 
bazate pe date care să fie centrate pe 
factorul uman, de încredere și sigure. 
Legislația sectorială poate dezvolta, adapta 
și propune elemente noi și complementare, 
în funcție de particularitățile sectorului, 
cum ar fi legislația avută în vedere cu 
privire la spațiul european al datelor 
medicale25 și accesul la datele privind 
vehiculele. În plus, anumite sectoare ale 
economiei sunt deja reglementate de 
legislația sectorială a Uniunii care include 
norme referitoare la partajarea 
transfrontalieră sau la nivelul Uniunii de 
date sau accesul la acestea26. Prin urmare, 
prezentul regulament nu aduce atingere 
Directivei (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului29, 
Regulamentului (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului30, 
Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului31, 
Directivei 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului32, 
Directivei 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului33, 
Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului 34, 
Directivei 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului35, 
Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului 
European și a Consiliului 36 și nici 
Regulamentului 2018/858/UE al 
Parlamentului European și al Consiliului37, 
Directivei 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului38 și 
regulamentelor delegate adoptate pe baza 
acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului uniunii sau dreptului 
statelor membre privind accesul la date și 
utilizarea acestora în scopul cooperării 
internaționale în contextul prevenirii, 
investigării, detectării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor, precum și cooperării 
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Ar trebui instituit un regim orizontal pentru 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de organismele din 
sectorul public, pentru furnizarea de 
servicii de partajare de date și de servicii 
bazate pe altruismul în materie de date în 
Uniune. Caracteristicile specifice ale 
diferitelor sectoare ar putea necesita 
proiectarea unor sisteme bazate pe date 
sectoriale, pe baza cerințelor prezentului 
regulament. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, ar trebui să se aplice și 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

internaționale în acest context. Prezentul 
regulament nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor statelor membre în ceea ce 
privește activitățile în domeniul siguranței 
publice, al apărării și al securității 
naționale. Ar trebui instituit un regim 
orizontal pentru reutilizarea anumitor 
categorii de date protejate deținute de 
organismele din sectorul public, pentru 
furnizarea de servicii de intermediere de 
date și de servicii bazate pe altruismul în 
materie de date în Uniune. Caracteristicile 
specifice ale diferitelor sectoare ar putea 
necesita proiectarea unor sisteme bazate pe 
date sectoriale, pe baza cerințelor 
prezentului regulament. În cazul în care un 
act juridic sectorial al Uniunii impune 
organismelor din sectorul public, 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date sau entităților înregistrate care 
furnizează servicii bazate pe altruismul în 
materie de date să respecte anumite cerințe 
tehnice, administrative sau organizatorice 
suplimentare, inclusiv printr-un regim de 
autorizare sau de certificare, ar trebui să se 
aplice și dispozițiile din respectivul act 
juridic sectorial al Uniunii.

__________________ __________________
25 se vedea: Anexele la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021 [COM(2020) 690 final].

25 se vedea: Anexele la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021 [COM(2020)0690].

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
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prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
28 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 
(JO L 303, 28.11.2018, p. 59)

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană 
(JO L 303, 28.11.2018, p. 59).

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a 
Deciziei 89/382/CEE, Euratom a 
Consiliului de constituire a Comitetului 
pentru programele statistice ale 
Comunităților Europene. (JO L 87, 
31.03.2009, p. 164)

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a 
Deciziei 89/382/CEE, Euratom a 
Consiliului de constituire a Comitetului 
pentru programele statistice ale 
Comunităților Europene (JO L 87, 
31.03.2009, p. 164).

32 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 32 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
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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). (JO L 178, 17.07.2000, p. 1)

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) (JO L 178, 17.07.2000, p. 1).

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JO L 167, 
22.6.2001, p. 10)

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională (JO L 167, 
22.6.2001, p. 10).

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală și 
de modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92)

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală și 
de modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. (JO 
L 157, 30.4.2004).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 
157, 30.4.2004).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE 
(JO L 151, 14.6.2018).

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE 
(JO L 151, 14.6.2018).

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1)

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1).
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentului (UE) 2016/679 
al Parlamentului European și al 
Consiliului1a și Directivelor 
2002/58/CE1bși (UE) 2016/6801c ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și nici dispozițiilor 
corespunzătoare de drept intern. În 
special, prezentul regulament nu ar trebui 
interpretat ca stabilind un nou temei 
juridic pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal pentru vreuna dintre 
activitățile reglementate. În caz de 
divergență între dispozițiile din prezentul 
regulament și dreptul Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal, ar 
trebui să prevaleze acesta din urmă. Ar 
trebui să fie posibil ca autoritățile pentru 
protecția datelor să fie considerate 
autorități competente în sensul 
prezentului regulament. În cazul în care 
alte entități acționează în calitate de 
autorități competente în temeiul 
prezentului regulament, acest lucru nu ar 
trebui să aducă atingere competențelor de 
supraveghere care le revin autorităților 
pentru protecția datelor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
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1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).
1c Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul unui set de date compus 
atât din date cu caracter personal, cât și 
din date fără caracter personal, atunci 
când aceste date sunt legate în mod 
indisolubil, setul de date ar trebui să fie 
considerat drept date cu caracter 
personal.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii pentru a elimina obstacolele din 
calea bunei funcționări a economiei bazate 

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii pentru a elimina obstacolele din 
calea bunei funcționări și a competitivității 
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pe date și pentru a crea un cadru de 
guvernanță la nivelul Uniunii pentru 
accesarea și utilizarea datelor, în special în 
ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri 
de date deținute de sectorul public, 
furnizarea de servicii de către furnizorii de 
servicii de partajare de date către 
utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, precum și colectarea și 
prelucrarea datelor puse la dispoziție în 
scopuri altruiste de către persoane fizice și 
juridice.

economiei bazate pe date. Un cadru de 
guvernanță la nivelul Uniunii ar trebui să 
urmărească să dobândească încrederea 
persoanelor fizice și a întreprinderilor 
pentru accesarea, controlul, partajarea, 
utilizarea și reutilizarea datelor, în special 
prin crearea unor mecanisme adecvate 
prin care persoanele vizate să își poată 
cunoaște și exercita în mod semnificativ 
drepturile, precum și în ceea ce privește 
reutilizarea anumitor tipuri de date deținute 
de sectorul public, furnizarea de servicii de 
către furnizorii de servicii de intermediere 
de date către utilizatorii de tip întreprindere 
și către persoanele vizate, precum și 
colectarea și prelucrarea datelor puse la 
dispoziție în scopuri altruiste de către 
persoane fizice și juridice. În special 
transparența mai mare a scopurilor în 
care se utilizează datele și a condițiilor în 
care întreprinderile stochează datele poate 
ajuta la creșterea încrederii. Această 
acțiune nu aduce atingere obligațiilor și 
angajamentelor prevăzute în acordurile 
comerciale încheiate de Uniune.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În urma consultării lansate de 
Comisie la 9 octombrie 2019, care se 
intitula „Consultare a Grupului de experți 
pentru IMM-uri privind principiile și 
orientările referitoare la schimbul de date 
între întreprinderi (B2B)”, s-a constatat 
că 40 % din IMM-uri întâmpină 
dificultăți în accesarea datelor de care au 
nevoie pentru a crea produse și servicii 
bazate pe date, subliniindu-se necesitatea 
de a reduce barierele în calea unei 
economii bazate pe date, mai ales în 
beneficiul IMM-urilor. Programul 
Europa digitală, instituit prin 
Regulamentul (UE) 2021/694 al 
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Parlamentului European și al 
Consiliului1a, precum și alte programe 
naționale și ale Uniunii ar trebui să 
sprijine cooperarea pentru a realiza un 
ecosistem european de schimb de date 
fiabile. Centrele europene de inovare 
digitală și rețeaua lor ar trebui, și ele, să 
poată ajuta întreprinderile, îndeosebi 
IMM-urile și întreprinderile nou-
înființate, să profite de beneficiile 
economiei europene a datelor.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2021/694 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2021 de instituire a 
Programului „Europa digitală” și de 
abrogare a Deciziei (UE) 2015/2240 ( JO 
L 166, 11.5.2021, p. 1).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date [date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 
comerciale și date cu caracter personal 
care nu sunt accesibile în temeiul 
legislației specifice naționale sau a 
Uniunii, cum ar fi Regulamentul 
(UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680] din bazele de date publice 
nu sunt puse la dispoziție, nici măcar 

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date (date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 
comerciale și date cu caracter personal din 
bazele de date publice) nu sunt puse la 
dispoziție, nici măcar pentru activități de 
cercetare sau inovatoare de interes public, 
deși acest lucru este posibil conform 
dreptului aplicabil al Uniunii, îndeosebi 
Regulamentului (UE) 2016/679 și 
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pentru activități de cercetare sau 
inovatoare. Având în vedere caracterul 
sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date. De obicei, astfel de 
cerințe necesită timp și un grad ridicat e 
cunoștințe pentru a fi îndeplinite. Acest 
lucru a condus la o subutilizare a acestor 
date. Deși unele state membre instituie 
structuri, procese și uneori adoptă legi 
pentru a facilita acest tip de reutilizare, 
acest lucru nu se întâmplă în întreaga 
Uniune.

directivelor 2002/58/CE și (UE) 2016/680. 
Având în vedere caracterul sensibil al 
datelor respective, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, nu în ultimul rând pentru a se 
asigura respectarea drepturilor pe care alte 
persoane le au asupra acestor date sau 
pentru a limita impactul negativ asupra 
drepturilor fundamentale, a principiului 
nediscriminării și a protecției datelor. De 
obicei, astfel de cerințe necesită timp și un 
grad ridicat e cunoștințe pentru a fi 
îndeplinite. Acest lucru a condus la o 
subutilizare a acestor date. Deși unele state 
membre instituie structuri, procese și 
uneori adoptă legi pentru a facilita acest tip 
de reutilizare, acest lucru nu se întâmplă în 
întreaga Uniune. Pentru a le înlesni 
entităților publice și private utilizarea 
datelor în scopul cercetării și inovării 
europene, este nevoie de condiții clare de 
accesare și utilizare a acestor date în 
întreaga Uniune.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Există tehnici care permit analize ce 
respectă viața privată cu privire la bazele 
de date care conțin date cu caracter 
personal, cum ar fi anonimizarea, 
pseudonimizarea, confidențialitatea 
diferențiată, generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea. Aplicarea acestor tehnologii 
de consolidare a protecției vieții private, 
împreună cu abordări cuprinzătoare în 
materie de protecție a datelor, ar trebui să 
asigure reutilizarea în condiții de siguranță 
a datelor cu caracter personal și a datelor 
comerciale confidențiale în scopuri legate 
de cercetare, inovare și statistică. În multe 
cazuri, aceasta implică faptul că utilizarea 
și reutilizarea datelor în acest context pot fi 

(6) Există tehnici care permit analize 
cu privire la bazele de date care conțin date 
cu caracter personal, cum ar fi 
anonimizarea, pseudonimizarea, 
confidențialitatea diferențiată, 
generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea și alte metode de ultimă 
generație de protejare a vieții private, care 
ar putea ajuta ca datele să se prelucreze 
în așa mod încât să se respecte într-o mai 
mare măsură confidențialitatea. Statele 
membre ar trebui să ofere sprijin 
organismelor din sectorul public pentru a 
folosi în mod optim astfel de tehnici, 
punând astfel la dispoziție cât mai multe 
date pentru partajare. Aplicarea acestor 
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efectuate numai într-un mediu de 
prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

tehnici, împreună cu evaluări 
cuprinzătoare ale impactului și alte 
garanții în materie de protecție a datelor, 
pot contribui la o mai mare siguranță a 
utilizării și reutilizării datelor cu caracter 
personal și ar trebui să asigure reutilizarea 
în condiții de siguranță a datelor 
comerciale confidențiale în scopuri legate 
de cercetare, inovare și statistică. În multe 
cazuri, aceasta implică faptul că utilizarea 
și reutilizarea datelor în acest context pot fi 
efectuate numai într-un mediu de 
prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei39. În general, în ceea ce privește 
datele cu caracter personal, prelucrarea lor 
ar trebui să se întemeieze pe unul sau mai 
multe motive de prelucrare prevăzute la 
articolele 6 și 9 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

__________________ __________________
39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) 2016/679, principiile protecției 
datelor ar trebui să nu se aplice 
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informațiilor anonime, adică 
informațiilor care nu sunt legate de o 
persoană fizică identificată sau 
identificabilă sau datelor cu caracter 
personal care sunt anonimizate astfel 
încât persoana vizată nu este sau nu mai 
este identificabilă. Comitetul european 
pentru protecția datelor (CEPD) definește 
în orientările sale anonimizarea ca 
„utilizarea unui set de tehnici pentru a 
elimina posibilitatea de a corela datele cu 
o persoană fizică identificată sau 
identificabilă în raport cu orice efort 
«rezonabil»”1a.
__________________
1a Comitetul european pentru protecția 
datelor (2020), Orientările 04/2020 
privind utilizarea datelor de localizare și a 
instrumentelor de depistare a contactelor 
în contextul epidemiei de COVID-19, 
21.4.2020 p. 5.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Pentru a facilita protecția datelor 
cu caracter personal sau a datelor 
confidențiale și pentru a accelera procesul 
de punere la dispoziție a acestor date în 
vederea reutilizării în temeiul prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să 
încurajeze autoritățile publice să aplice 
principiul „deschiderii începând cu 
momentul conceperii și în mod implicit”, 
astfel cum se menționează în 
considerentul (16) din Directiva (UE) 
2019/1024, și să promoveze crearea și 
achiziționarea de date în formate și 
structuri care să permită anonimizarea 
rapidă în acest sens.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Categoriile de date deținute de 
organismele din sectorul public care ar 
trebui să facă obiectul reutilizării în 
temeiul prezentului regulament nu intră în 
domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2019/1024, care exclude 
datele care nu sunt accesibile din motive 
legate de confidențialitatea comercială și 
statistică și datele pentru care terții dețin 
drepturi de proprietate intelectuală. Datele 
cu caracter personal nu intră în domeniul 
de aplicare al Directivei (UE) 2019/1024 în 
măsura în care regimul de acces exclude 
sau restricționează accesul la astfel de date 
din motive legate de protecția datelor, viața 
privată și integritatea persoanei, în special 
în conformitate cu normele privind 
protecția datelor. Reutilizarea datelor, care 
ar putea conține secrete comerciale, ar 
trebui să nu aducă atingere Directivei 
(UE) 2016/94340, care stabilește cadrul 
pentru dobândirea, utilizarea sau 
divulgarea în condiții de legalitate a 
secretelor comerciale. Prezentul 
regulament nu aduce atingere și vine în 
completarea obligațiilor mai specifice ale 
organismelor din sectorul public de a 
permite reutilizarea datelor astfel cum este 
prevăzut în legislația sectorială a Uniunii 
sau în dreptul național.

(7) Categoriile de date deținute de 
organismele din sectorul public care ar 
trebui să facă obiectul reutilizării în 
temeiul prezentului regulament nu intră în 
domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2019/1024, care exclude 
datele care nu sunt accesibile din motive 
legate de confidențialitatea comercială și 
statistică și datele pentru care terții dețin 
drepturi de proprietate intelectuală. 
Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice datelor cu caracter personal care nu 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2019/1024 în măsura în 
care regimul de acces exclude sau 
restricționează accesul la astfel de date din 
motive legate de protecția datelor, viața 
privată și integritatea persoanei, în special 
în conformitate cu normele privind 
protecția datelor. Reutilizarea datelor, care 
ar putea conține secrete comerciale, ar 
trebui să nu aducă atingere Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului40, care stabilește cadrul 
pentru dobândirea, utilizarea sau 
divulgarea în condiții de legalitate a 
secretelor comerciale. Prezentul 
regulament nu aduce atingere și vine în 
completarea obligațiilor mai specifice ale 
organismelor din sectorul public de a 
permite reutilizarea datelor astfel cum este 
prevăzut în legislația sectorială a Uniunii 
sau în dreptul național. Prezentul 
regulament nu ar trebui să creeze 
obligația de a permite reutilizarea datelor 
cu caracter personal deținute de 
organismele din sectorul public.

__________________ __________________
40 JO L 157, 15.6.2016, pp. 1–18 40 Directiva (UE) 2016/943 a 

Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind protecția know-
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how-ului și a informațiilor de afaceri 
nedivulgate (secrete comerciale) împotriva 
dobândirii, utilizării și divulgării ilegale 
(JO L 157, 15.6.2016, p. 1).

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regimul de reutilizare prevăzut în 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
datelor a căror furnizare intră în sarcinile 
publice ale organismelor din sectorul 
public în cauză, astfel cum sunt definite de 
lege sau de alte norme obligatorii din 
statele membre. În lipsa unor astfel de 
norme, sarcinile publice ar trebui definite 
în conformitate cu practica administrativă 
obișnuită din statele membre, cu condiția 
ca domeniul de aplicare al sarcinilor 
publice să fie transparent și să facă obiectul 
revizuirii. Sarcinile publice ar putea fi 
definite în general sau de la caz la caz, 
pentru fiecare dintre organismele din 
sectorul public. Întrucât întreprinderile din 
sectorul public nu intră sub incidența 
definiției de organism din sectorul public, 
datele pe care le dețin nu ar trebui să facă 
obiectul prezentului regulament. Datele 
deținute de instituțiile culturale și de 
învățământ, pentru care drepturile de 
proprietate intelectuală nu sunt accesorii, ci 
care sunt legate predominant de opere și 
alte documente protejate de astfel de 
drepturi de proprietate intelectuală, nu fac 
obiectul prezentului regulament.

(8) Regimul de reutilizare prevăzut în 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
datelor a căror furnizare intră în sarcinile 
publice ale organismelor din sectorul 
public în cauză, astfel cum sunt definite de 
lege sau de alte norme obligatorii din 
statele membre. În lipsa unor astfel de 
norme, sarcinile publice ar trebui definite 
în conformitate cu practica administrativă 
obișnuită din statele membre, cu condiția 
ca domeniul de aplicare al sarcinilor 
publice să fie transparent și să facă obiectul 
revizuirii. Sarcinile publice ar putea fi 
definite în general sau de la caz la caz, 
pentru fiecare dintre organismele din 
sectorul public. Întrucât întreprinderile din 
sectorul public nu intră sub incidența 
definiției de organism din sectorul public, 
datele pe care le dețin ar trebui excluse din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Datele deținute de instituțiile 
culturale, pentru care drepturile de 
proprietate intelectuală nu sunt accesorii, ci 
care sunt legate predominant de opere și 
alte documente protejate de astfel de 
drepturi de proprietate intelectuală, și 
datele deținute de instituțiile de 
învățământ nu fac obiectul prezentului 
regulament.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând pe cât posibil încheierea de 
acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau 
ca efect crearea de drepturi exclusive 
pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel 
de acord ar trebui să fie posibil numai 
atunci când este justificat și necesar pentru 
furnizarea unui serviciu de interes general. 
Această situație ar putea avea loc atunci 
când utilizarea exclusivă a datelor este 
singura modalitate de a maximiza 
beneficiile societale ale datelor în cauză, de 
exemplu dacă există o singură entitate 
(care s-a specializat în prelucrarea unui 
anumit set de date) capabilă să furnizeze 
serviciul sau produsul care permite 
organismului din sectorul public să 
furnizeze un serviciu digital avansat în 
interes general. Cu toate acestea, astfel de 
acorduri ar trebui încheiate în conformitate 
cu normele privind achizițiile publice și ar 
trebui să facă obiectul unei revizuiri 
periodice bazate pe o analiză a pieței 
pentru a stabili dacă această exclusivitate 
este necesară în continuare. În plus, astfel 
de acorduri ar trebui să respecte normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz, și ar trebui să fie încheiate pe o 
perioadă limitată, care nu ar trebui să 
depășească trei ani. Pentru a asigura 
transparența, astfel de acorduri exclusive ar 
trebui publicate online, indiferent de 
posibila publicare a unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice.

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând încheierea de acorduri care ar putea 
avea ca obiectiv sau ca efect crearea de 
drepturi exclusive pentru reutilizarea 
anumitor date. Un astfel de acord ar trebui 
să fie posibil numai atunci când este 
justificat și necesar pentru furnizarea unui 
serviciu de interes general. Această situație 
ar putea avea loc atunci când utilizarea 
exclusivă a datelor este singura modalitate 
de a maximiza beneficiile societale ale 
datelor în cauză, de exemplu, dacă există o 
singură entitate (care s-a specializat în 
prelucrarea unui anumit set de date) 
capabilă să furnizeze serviciul sau produsul 
care permite organismului din sectorul 
public să furnizeze un serviciu în interes 
general. Cu toate acestea, astfel de acorduri 
ar trebui încheiate în conformitate cu 
normele privind achizițiile publice și 
atribuirile de concesiuni și ar trebui să 
facă obiectul unei revizuiri periodice 
bazate pe o analiză a pieței pentru a stabili 
dacă această exclusivitate este necesară în 
continuare. În plus, astfel de acorduri ar 
trebui să respecte normele relevante 
privind ajutoarele de stat, după caz, și ar 
trebui să fie încheiate pe o perioadă 
limitată, care nu ar trebui să depășească 
12 luni. Pentru a asigura transparența, 
astfel de acorduri exclusive ar trebui 
publicate online, indiferent de posibila 
publicare a unei proceduri de atribuire a 
unui contract de achiziții publice.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Acordurile exclusive interzise și 
alte practici sau înțelegeri între deținătorii 
de date și reutilizatorii de date care nu 
acordă în mod expres drepturi exclusive, 
dar despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că vor restricționa 
disponibilitatea datelor pentru reutilizare, 
care au fost încheiate sau care existau deja 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, nu ar trebui reînnoite după 
expirarea termenului lor. Acordurile cu 
durată nedeterminată sau pe termen mai 
lung ar trebui să fie reziliate în termen de 
trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(10) Acordurile exclusive interzise și 
alte practici sau înțelegeri care țin de 
reutilizarea datelor deținute de 
organismele din sectorul public, care nu 
acordă în mod expres drepturi exclusive, 
dar despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că vor împiedica funcționarea 
pieței interne prin restricționarea 
disponibilității datelor pentru reutilizare, 
care au fost încheiate sau care existau deja 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, nu ar trebui reînnoite după 
expirarea termenului lor. Acordurile cu 
durată nedeterminată sau pe termen mai 
lung ar trebui să fie reziliate în termen de 
un an de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui stabilite condițiile de 
reutilizare a datelor protejate care se aplică 
organismelor din sectorul public care, în 
temeiul legislației naționale, au competența 
de a permite reutilizarea și care nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor sau 
obligațiilor privind accesul la astfel de 
date. Aceste condiții ar trebui să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv, fără a 
restrânge concurența. În special, 
organismele din sectorul public care permit 
reutilizarea ar trebui să dispună de 
mijloacele tehnice necesare pentru a 
asigura protecția drepturilor și a intereselor 
terților. Condițiile de reutilizare a datelor ar 
trebui să se limiteze la ceea ce este necesar 
pentru a proteja drepturile și interesele 
altor persoane în ceea ce privește datele și 
integritatea sistemelor de tehnologie a 

(11) Ar trebui stabilite condițiile de 
reutilizare a datelor protejate care se aplică 
organismelor din sectorul public care, în 
temeiul legislației naționale, au competența 
de a permite reutilizarea și care nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor sau 
obligațiilor privind accesul la astfel de 
date. Aceste condiții ar trebui să fie 
nediscriminatorii, transparente, 
proporționale și justificate în mod obiectiv, 
stimulând totodată concurența și axându-
se expres pe promovarea accesului IMM-
urilor și al întreprinderilor nou-înființate 
la astfel de date și pe promovarea 
cercetării științifice. În special, 
organismele din sectorul public care permit 
reutilizarea ar trebui să dispună de 
mijloacele tehnice necesare pentru a 
asigura protecția drepturilor și a intereselor 
terților și ar trebui să fie împuternicite să 
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informației și comunicațiilor ce aparțin 
organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la un efort disproporționat pentru 
sectorul public. În funcție de cazul de 
față, înainte de transmiterea lor, datele cu 
caracter personal ar trebui să fie complet 
anonimizate, astfel încât să nu permită în 
niciun mod identificarea persoanelor 
vizate, sau datele care conțin informații 
comerciale confidențiale ar trebui 
modificate, astfel încât nicio informație 
confidențială să nu fie divulgată. În cazul 
în care furnizarea de date anonimizate sau 
modificate nu ar răspunde nevoilor 
reutilizatorului, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 
sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul public 
ar putea condiționa utilizarea unui astfel 
de mediu de prelucrare securizat de 
semnarea de către reutilizator a unui acord 
de confidențialitate care să interzică 
divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 
din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, organismul din 
sectorul public ar trebui să îi sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 

îi solicite reutilizatorului informațiile 
necesare. Condițiile de reutilizare a datelor 
ar trebui să se limiteze la ceea ce este 
necesar pentru a proteja drepturile și 
interesele altor persoane în ceea ce privește 
datele și integritatea sistemelor de 
tehnologie a informației și comunicațiilor 
ce aparțin organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la împovărarea disproporționată 
a sectorului public. Condițiile ar trebui 
concepute astfel încât să asigure garanții 
eficace de protecție a datelor cu caracter 
personal. Înainte de transmiterea lor, datele 
cu caracter personal ar trebui să fie 
anonimizate, astfel încât să nu permită 
identificarea persoanelor vizate, sau datele 
care conțin informații comerciale 
confidențiale ar trebui modificate astfel 
încât nicio informație confidențială să nu 
fie divulgată. În cazul în care furnizarea de 
date anonimizate sau modificate nu ar 
răspunde nevoilor reutilizatorului și au fost 
îndeplinite toate cerințele privind 
finalizarea unei evaluări a impactului 
asupra protecției datelor și consultarea cu 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolelor 35 și 36 din Regulamentul 
(UE) 2016/679, iar riscurile la adresa 
drepturilor și intereselor persoanelor 
vizate sunt minime, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 
sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul public 
ar trebui să condiționeze utilizarea unui 
astfel de mediu de prelucrare securizat de 
semnarea de către reutilizator a unui acord 
de confidențialitate care să interzică 
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transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. Nu ar trebui furnizate informații de 
contact care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 
întreprinderile.

divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 
din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, organismul din 
sectorul public ar trebui să îi sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 
transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. La transmiterea cererii de 
consimțământ, organismul din sectorul 
public ar trebui să informeze persoanele 
vizate sau persoanele juridice despre 
drepturile lor, mai ales despre dreptul de a 
refuza această cerere și de a nu-și da 
consimțământul. Responsabilitatea de a 
demonstra că a fost obținut 
consimțământul ar trebui să le revină 
reutilizatorilor. Organismele din sectorul 
public ar trebui să depună eforturi pentru 
a se asigura, în special, că IMM-urile și 
întreprinderile nou-înființate pot concura 
în condiții echitabile cu alți reutilizatori. 
Nu ar trebui furnizate informații de contact 
care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 
întreprinderile. În cazul oricărei 
reidentificări a persoanelor vizate, 
reutilizatorii ar trebui să raporteze 
incidentul autorității de supraveghere 
competente în temeiul Regulamentului 
(UE) 2016/679 și să informeze organismul 
din sectorul public.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Dezanonimizarea seturilor de date 
ar trebui interzisă, cu excepția cazului în 
care persoanele vizate și-au dat 
consimțământul sau în cazul în care un 
alt temei juridic permite acest lucru. Acest 
lucru nu ar trebui să aducă atingere 
posibilității de a efectua cercetări cu 
privire la tehnicile de anonimizare, mai cu 
seamă în cazul în care identificarea unor 
posibile deficiențe în tehnicile existente de 
anonimizare ar putea conduce la întărirea 
generală a anonimizării, respectând în 
același timp în mod corespunzător dreptul 
fundamental la protecția datelor cu 
caracter personal.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să țină 
seama pe deplin de drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe.

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să se 
asigure că drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice sunt protejate 
pe deplin (în special în ceea ce privește 
datele cu caracter personal, datele sensibile 
din punct de vedere comercial și drepturile 
de proprietate intelectuală) în toate 
cazurile, inclusiv atunci când aceste date 
sunt transferate către țări terțe.
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În plus, este important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor fundamentale 
sau a intereselor deținătorilor de date, 
datele fără caracter personal care trebuie 
protejate împotriva accesului ilegal sau 
neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului național și care sunt deținute de 
organisme din sectorul public ar trebui să 
fie transferate numai către țări terțe în care 
sunt asigurate garanții adecvate pentru 
utilizarea datelor. Ar trebui să se considere 
că există astfel de garanții adecvate atunci 
când în țara terță respectivă sunt instituite 
măsuri echivalente care asigură faptul că 
datele fără caracter personal beneficiază de 
un nivel de protecție similar celui aplicabil 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național, în special în ceea ce 
privește protecția secretelor comerciale și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală. În acest scop, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin 
care să declare că o țară terță oferă un 
nivel de protecție care, în esență, este 
echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național. Evaluarea 
nivelului de protecție oferit în țara terță 
respectivă ar trebui să ia în considerare, în 
special, legislația relevantă, atât generală, 
cât și sectorială, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea publică, apărarea, securitatea 
națională și dreptul penal privind accesul la 

(15) În plus, pentru a menține o 
concurență loială și o economie de piață 
deschisă, este extrem de important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor sau a 
intereselor deținătorilor de date, datele fără 
caracter personal care trebuie protejate 
împotriva accesului ilegal sau neautorizat 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național și care sunt deținute de 
organisme din sectorul public ar trebui să 
fie transferate numai către țări terțe în care 
sunt asigurate garanții adecvate pentru 
utilizarea datelor. Ar trebui să se considere 
că există astfel de garanții adecvate atunci 
când în țara terță respectivă sunt instituite 
măsuri echivalente care asigură faptul că 
datele fără caracter personal beneficiază de 
un nivel de protecție similar celui aplicabil 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național, în special în ceea ce 
privește protecția secretelor comerciale și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală. În acest scop, ar trebui 
delegată Comisiei competența de a adopta 
acte, în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE, pentru a declara că o țară terță 
oferă un nivel de protecție care, în esență, 
este echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național. Evaluarea 
nivelului de protecție oferit în țara terță 
respectivă ar trebui să ia în considerare, în 
special, legislația relevantă, atât generală, 
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datele fără caracter personal și protecția 
acestora, orice acces al autorităților publice 
din țara terță respectivă la datele 
transferate, existența și funcționarea 
efectivă a uneia sau a mai multor autorități 
independente de supraveghere din țara terță 
care au responsabilitatea de a garanta și de 
a asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau furnizorii de servicii de 
partajare de date din țara terță în cauză 
este deosebit de importantă în contextul 
transferului de date fără caracter personal 
către țara terță respectivă. Prin urmare, 
aceste garanții ar trebui să includă 
disponibilitatea unor drepturi executorii și 
a unor căi de atac eficace.

cât și sectorială, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea publică, apărarea, securitatea 
națională și dreptul penal privind accesul la 
datele fără caracter personal și protecția 
acestora, orice acces al autorităților publice 
din țara terță respectivă la datele 
transferate, existența și funcționarea 
efectivă a uneia sau a mai multor autorități 
independente de supraveghere din țara terță 
care au responsabilitatea de a garanta și de 
a asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau furnizorii de servicii de 
intermediere de date din țara terță în cauză 
este deosebit de importantă în contextul 
transferului de date fără caracter personal 
către țara terță respectivă. Prin urmare, 
aceste garanții ar trebui să includă 
disponibilitatea unor drepturi executorii și 
a unor căi de atac eficace.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazurile în care nu există niciun 
act de punere în aplicare adoptat de 
Comisie în legătură cu o țară terță care să 
declare că oferă un nivel de protecție, în 
special în ceea ce privește datele 
comerciale sensibile și drepturile de 
proprietate intelectuală, care, în esență, este 
echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național, organismul 
din sectorul public ar trebui să transmită 
date protejate unui reutilizator numai dacă 

(16) În cazurile în care nu există niciun 
act delegat adoptat de Comisie în legătură 
cu o țară terță care să declare că oferă un 
nivel de protecție, în special în ceea ce 
privește datele comerciale sensibile și 
drepturile de proprietate intelectuală, care, 
în esență, este echivalent celui prevăzut de 
dreptul Uniunii sau de dreptul național, 
organismul din sectorul public ar trebui să 
transmită date protejate fără caracter 
personal unui reutilizator numai dacă 
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reutilizatorul își asumă obligații în interesul 
protecției datelor. Reutilizatorul care 
intenționează să transfere datele către o 
astfel de țară terță ar trebui să se angajeze 
să respecte obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament chiar și după ce 
datele au fost transferate către țara terță. 
Pentru a asigura respectarea 
corespunzătoare a acestor obligații, 
reutilizatorul ar trebui, de asemenea, să 
accepte jurisdicția statului membru al 
organismului din sectorul public care a 
permis reutilizarea pentru soluționarea 
judiciară a litigiilor.

reutilizatorul își asumă obligații în interesul 
protecției datelor. Reutilizatorul care 
intenționează să transfere datele către o 
astfel de țară terță ar trebui să se angajeze 
să respecte obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament chiar și după ce 
datele au fost transferate către țara terță. 
Pentru a asigura respectarea 
corespunzătoare a acestor obligații, 
reutilizatorul ar trebui, de asemenea, să 
accepte jurisdicția statului membru al 
organismului din sectorul public care a 
permis reutilizarea pentru soluționarea 
judiciară a litigiilor. În acest sens, 
organismele din sectorul public sau 
organismele competente ar trebui să 
ofere, acolo unde este cazul și în măsura 
în care sunt capabile, orientări și asistență 
juridică și administrativă reutilizatorilor, 
în special micilor actori, precum IMM-
urile și întreprinderile nou-înființate, 
pentru a-i ajuta să își îndeplinească 
obligațiile respective. Comisia ar trebui să 
emită orientări privind obligațiile 
referitoare la transferul de date fără 
caracter personal către o țară terță de 
către reutilizatori. Cu scopul de a asigura 
condiții uniforme de punere în aplicare a 
prezentului regulament, Comisia ar trebui 
învestită cu competențe de executare 
pentru a stabili clauze contractuale pentru 
transferul de date fără caracter personal 
către țări terțe de către reutilizatori.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele țări terțe adoptă legi, 
reglementări și alte acte juridice care 
vizează transferul direct sau asigurarea 
accesului la date fără caracter personal în 
Uniune sub controlul persoanelor fizice și 
juridice aflate în jurisdicția statelor 
membre. Hotărârile instanțelor 

(17) Unele țări terțe adoptă legi, 
reglementări și alte acte juridice care 
vizează transferul direct sau asigurarea 
accesului la date fără caracter personal în 
Uniune sub controlul persoanelor fizice și 
juridice aflate în jurisdicția statelor 
membre. Hotărârile instanțelor 
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judecătorești sau tribunalelor sau deciziile 
autorităților administrative din țări terțe 
prin care se solicită transferul sau accesul 
la date fără caracter personal ar trebui să 
fie executorii atunci când se bazează pe un 
acord internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență juridică reciprocă în vigoare între 
țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru. În unele cazuri, pot apărea situații 
în care obligația de a transfera date fără 
caracter personal care rezultă dintr-o 
legislație a unei țări terțe sau de a oferi 
acces la acestea intră în conflict cu o 
obligație concurentă de a proteja aceste 
date în temeiul dreptului Uniunii sau cel 
național, în special în ceea ce privește 
protecția datelor comerciale sensibile și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, inclusiv angajamentele sale 
contractuale privind confidențialitatea în 
conformitate cu această legislație. În 
absența unor acorduri internaționale care să 
reglementeze astfel de chestiuni, transferul 
sau accesul ar trebui să se permită numai în 
anumite condiții, cum ar fi în special ca 
sistemul unei țări terțe să impună stabilirea 
motivelor și proporționalității deciziei, ca 
hotărârea judecătorească sau decizia să 
aibă caracter specific, iar obiecția motivată 
a destinatarului să fie supusă unei revizuiri 
de către o instanță competentă din țara 
terță, care este împuternicită să ia în 
considerare în mod corespunzător 
interesele juridice relevante ale 
furnizorului acestor date.

judecătorești sau tribunalelor sau deciziile 
autorităților administrative din țări terțe 
prin care se solicită transferul sau accesul 
la date fără caracter personal ar trebui să 
fie executorii atunci când se bazează pe un 
acord internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență juridică reciprocă în vigoare între 
țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru. În unele cazuri, pot apărea situații 
în care obligația de a transfera date fără 
caracter personal care rezultă dintr-o 
legislație a unei țări terțe sau de a oferi 
acces la acestea intră în conflict cu o 
obligație concurentă de a proteja aceste 
date în temeiul dreptului Uniunii sau al 
celui național, în special în ceea ce privește 
protecția datelor comerciale sensibile și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, inclusiv angajamentele sale 
contractuale privind confidențialitatea în 
conformitate cu această legislație. În 
absența unor acorduri internaționale care să 
reglementeze astfel de chestiuni, transferul 
sau accesul ar trebui să se permită numai 
dacă sistemul unei țări terțe impune 
stabilirea motivelor și proporționalității 
deciziei, ca hotărârea judecătorească sau 
decizia să aibă caracter specific, iar 
obiecția motivată a destinatarului să fie 
supusă unei revizuiri de către o instanță 
competentă din țara terță, care este 
împuternicită să ia în considerare în mod 
corespunzător interesele juridice relevante 
ale furnizorului acestor date.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 
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de partajare a datelor și entitățile înscrise 
în registrul organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de datele 
recunoscute ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a împiedica accesul la 
sistemele în care sunt stocate datele fără 
caracter personal, inclusiv criptarea datelor 
sau politici corporative.

de intermediere a datelor și entitățile 
înscrise în registrul organizațiilor de 
promovare a altruismului în materie de 
date recunoscute ar trebui să ia toate 
măsurile rezonabile pentru a împiedica 
accesul la sistemele în care sunt stocate 
datele fără caracter personal, inclusiv 
criptarea datelor, măsuri de securitate 
cibernetică sau politici corporative.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile în ceea ce privește 
transferul către țări terțe, dacă un astfel de 
transfer ar putea pune în pericol obiectivele 
de politică publică, în conformitate cu 
angajamentele internaționale. De exemplu, 
în domeniul sănătății, anumite seturi de 
date deținute de actori din sistemul public 
de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar 
putea fi identificate ca fiind date foarte 
sensibile privind sănătatea. Pentru a 
asigura practici armonizate în întreaga 
Uniune, astfel de tipuri de date publice fără 
caracter personal extrem de sensibile ar 
trebui definite de dreptul Uniunii, de 
exemplu în contextul Spațiului european al 
datelor medicale sau al altor acte 
legislative sectoriale. Condițiile aferente 
transferului acestor date către țări terțe ar 
trebui stabilite prin acte delegate. 
Condițiile ar trebui să fie proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate, printr-un 
act special al Uniunii, ca fiind extrem de 
sensibile în ceea ce privește transferul către 
țări terțe, dacă un astfel de transfer ar putea 
pune în pericol obiectivele de politică 
publică, în conformitate cu angajamentele 
internaționale. De exemplu, în domeniul 
sănătății, anumite seturi de date deținute de 
actori din sistemul public de sănătate, cum 
ar fi spitalele publice, ar putea fi 
identificate ca fiind date foarte sensibile 
privind sănătatea. Pentru a asigura practici 
armonizate în întreaga Uniune, astfel de 
tipuri de date publice fără caracter personal 
extrem de sensibile ar trebui definite de 
dreptul Uniunii, de exemplu în contextul 
Spațiului european al datelor medicale sau 
al altor acte legislative sectoriale. Nici 
societăților de asigurări, nici oricăror alți 
furnizori de servicii care au drept de acces 
la informațiile din aplicațiile de e-sănătate 
nu trebuie să li se permită să utilizeze 
datele obținute din aceste aplicații în 
scopul discriminării la stabilirea 
prețurilor, deoarece acest lucru ar fi 
contrar dreptului fundamental de acces la 
sănătate. Condițiile aferente transferului 
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protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

acestor date către țări terțe ar trebui 
stabilite prin acte delegate. Condițiile ar 
trebui să fie proporționale și 
nediscriminatorii, să nu restrângă 
concurența și să fie necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor, dar ar trebui, de 
asemenea, să poată decide să pună la 
dispoziție datele la costuri mai mici sau 
fără costuri, de exemplu pentru anumite 
categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, sau reutilizarea 
de către întreprinderile mici și mijlocii, 
astfel încât să încurajeze o astfel de 
reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor pentru a acoperi 
costurile asigurării acestei reutilizări, dar 
ar trebui, de asemenea, să poată decide să 
pună la dispoziție datele la costuri mai mici 
sau fără costuri, de exemplu pentru 
anumite categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, sau reutilizarea 
de către IMM-uri și start-up-uri, 
societatea civilă și instituțiile de 
învățământ, astfel încât să încurajeze o 
astfel de reutilizare pentru a stimula 
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inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat. Aceste taxe ar trebui să fie 
rezonabile, transparente, publicate online 
și nediscriminatorii.

cercetarea și inovarea și pentru a sprijini 
întreprinderile care reprezintă o sursă 
importantă de inovare și care, de regulă, 
întâmpină dificultăți în colectarea datelor 
relevante, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat. Aceste taxe ar 
trebui să fie proporționale cu costurile 
suportate, transparente, publicate online, 
nediscriminatorii și nu ar trebui să 
restrângă concurența. Ar trebui făcută 
publică o listă a categoriilor de 
reutilizatori cărora li se aplică o taxă 
redusă sau nu li se aplică taxe, împreună 
cu criteriile utilizate pentru stabilirea 
listei respective.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a stimula reutilizarea acestor 
categorii de date, statele membre ar trebui 
să instituie un punct unic de informare cu 
rol de interfață principală pentru 
reutilizatorii care doresc să reutilizeze 
astfel de date deținute de organismele din 
sectorul public. Acesta ar trebui să aibă un 
mandat transsectorial și ar trebui să 
completeze, dacă este necesar, acordurile la 
nivel sectorial. În plus, statele membre ar 
trebui să desemneze, să instituie sau să 
faciliteze instituirea unor organisme 
competente care să sprijine activitățile 
organismelor din sectorul public ce permit 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate. Sarcinile acestora ar putea 
include acordarea accesului la date, în 
cazul în care acest lucru este prevăzut de 
legislația sectorială a Uniunii sau a statelor 
membre. Aceste organisme competente ar 
trebui să ofere sprijin organismelor din 
sectorul public prin utilizarea de tehnici de 
ultimă generație, inclusiv a unor medii 
securizate de prelucrare a datelor, care să 
permită analiza datelor într-un mod care să 

(21) Pentru a stimula și pentru a 
promova reutilizarea anumitor categorii de 
date, statele membre ar trebui să instituie 
un punct unic de informare cu rol de 
interfață principală pentru reutilizatorii 
care doresc să reutilizeze astfel de date 
deținute de organismele din sectorul 
public. Acesta ar trebui să aibă un mandat 
transsectorial și ar trebui să completeze, 
dacă este necesar, acordurile la nivel 
sectorial. În plus, statele membre ar trebui 
să desemneze, să instituie sau să faciliteze 
instituirea unor organisme competente care 
să sprijine activitățile organismelor din 
sectorul public ce permit reutilizarea 
anumitor categorii de date protejate. 
Sarcinile acestora ar putea include 
acordarea accesului la date, în cazul în care 
acest lucru este prevăzut de legislația 
sectorială a Uniunii sau a statelor membre, 
și dezvoltarea unei abordări și a unor 
procese armonizate, unde este cazul, 
pentru ca organismele din sectorul public 
să pună la dispoziție date științifice în 
scopul cercetării. Aceste organisme 



RR\1237015RO.docx 35/435 PE691.139

RO

protejeze confidențialitatea informațiilor. O 
astfel de structură de sprijin i-ar putea 
sprijini pe deținătorii de date în ceea ce 
privește gestionarea consimțământului, 
inclusiv a consimțământului pentru 
anumite domenii de cercetare științifică, în 
conformitate cu standardele etice 
recunoscute pentru cercetarea științifică. 
Prelucrarea datelor ar trebui efectuată sub 
responsabilitatea organismului din sectorul 
public responsabil de registrul care conține 
datele, care rămâne operatorul de date în 
sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în 
ceea ce privește datele cu caracter personal. 
Statele membre pot institui unul sau mai 
multe organisme competente, care ar putea 
acționa în sectoare diferite.

competente ar trebui să ofere sprijin 
organismelor din sectorul public prin 
utilizarea de tehnici de ultimă generație, 
inclusiv a unor medii securizate de 
prelucrare a datelor, care să permită analiza 
datelor într-un mod care să protejeze 
confidențialitatea informațiilor. O astfel de 
structură de sprijin i-ar putea sprijini pe 
deținătorii de date sau persoanele vizate în 
ceea ce privește gestionarea 
consimțământului și a permisiunii, inclusiv 
a consimțământului pentru anumite 
domenii de cercetare științifică, în 
conformitate cu standardele etice 
recunoscute pentru cercetarea științifică. 
Fără a aduce atingere competențelor de 
supraveghere ale autorităților pentru 
protecția datelor, prelucrarea datelor ar 
trebui efectuată sub responsabilitatea 
organismului din sectorul public 
responsabil de registrul care conține datele, 
care rămâne operatorul de date în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce 
privește datele cu caracter personal. Statele 
membre pot institui unul sau mai multe 
organisme competente, care ar putea 
acționa în sectoare diferite, respectând 
totodată pe deplin competențele 
autorităților de supraveghere în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Se preconizează că furnizorii de 
servicii de partajare de date (intermediarii 
de date) vor juca un rol-cheie în economia 
bazată pe date, ca instrument de facilitare a 
agregării și a schimbului unor volume 
substanțiale de date relevante. 
Intermediarii de date care oferă servicii ce 
conectează diferiții actori au potențialul de 
a contribui la punerea în comun eficientă a 
datelor, precum și la facilitarea partajării 

(22) Se preconizează că serviciile de 
intermediere de date vor juca un rol-cheie 
în economia bazată pe date, ca instrument 
de facilitare a agregării și a schimbului 
unor volume substanțiale de date relevante. 
Furnizorii de servicii de intermediere de 
date, printre care se pot număra și 
organisme din sectorul public, care oferă 
servicii ce conectează diferiții actori au 
potențialul de a contribui la punerea în 
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bilaterale de date. Intermediarii de date 
specializați care sunt independenți atât de 
deținătorii de date, cât și de utilizatorii de 
date pot avea un rol de facilitare în apariția 
unor noi ecosisteme bazate pe date 
independente de orice jucător cu o putere 
semnificativă pe piață. Prezentul 
regulament ar trebui să se aplice numai 
furnizorilor de servicii de partajare de 
date care au ca obiectiv principal 
înființarea unei întreprinderi, stabilirea 
unei relații juridice și, eventual, de natură 
tehnică între deținătorii de date, inclusiv 
persoanele vizate, pe de o parte, și 
potențialii utilizatori, pe de altă parte, și 
ar trebui să asiste ambele părți la o 
tranzacție de active de date între cele 
două. Acesta ar trebui să acopere numai 
serviciile care vizează intermedierea între 
un număr nedefinit de deținători de date 
și utilizatorii de date, excluzând serviciile 
de partajare de date care sunt destinate să 
fie utilizate de un grup închis de 
deținători și utilizatori de date. Ar trebui 
excluși furnizorii de servicii de tip cloud 
computing, precum și furnizorii de 
servicii care obțin date de la deținătorii de 
date, agregă, îmbogățesc sau transformă 
datele și acordă licențe utilizatorilor de 
date pentru utilizarea datelor rezultate, 
fără a stabili o relație directă între 
deținătorii de date și utilizatorii de date, 
de exemplu brokeri publicitari sau de date, 
firme de consultanță în materie de date, 
furnizori de produse de date care rezultă 
din valoarea adăugată conferită datelor 
de către furnizorul de servicii. În același 
timp, furnizorilor de servicii de partajare 
de date ar trebui să li se permită să 
efectueze adaptări ale datelor care fac 
obiectul schimburilor, în măsura în care 
acest lucru îmbunătățește gradul de 
utilizare a datelor de către utilizatorul de 
date, dacă utilizatorul dorește acest lucru, 
de exemplu să le transforme în formate 
specifice. În plus, serviciile care se axează 
pe intermedierea de conținuturi, în special 
conținuturi protejate prin drepturi de 
autor, nu ar trebui să intre sub incidența 

comun eficientă a datelor, precum și la 
facilitarea partajării bilaterale de date. 
Serviciile specializate de intermediere de 
date care sunt independente atât de 
deținătorii de date, cât și de utilizatorii de 
date pot avea un rol de facilitare în apariția 
unor noi ecosisteme bazate pe date 
independente de orice jucător cu o putere 
semnificativă pe piață, permițând în 
același timp accesul nediscriminatoriu al 
actorilor de toate dimensiunile, în special 
al IMM-urilor și start-up-urilor cu 
mijloace financiare, juridice sau 
administrative limitate, la economia 
bazată pe date. Prezentul regulament ar 
trebui să se aplice serviciilor de 
intermediere a datelor cu obiectivul de a 
stabili relații prin mijloace juridice, 
tehnice sau de altă natură între un număr 
nedeterminat de deținători de date sau 
persoane vizate și utilizatori de date pentru 
a permite sau facilita transmiterea, 
schimbul sau punerea în comun de date 
ca date deschise sau sub licențe 
comerciale pentru date fără caracter 
personal, contra unei taxe sau gratuit.
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prezentului regulament. Platformele de 
schimb de date care sunt utilizate exclusiv 
de un singur deținător de date pentru a 
permite utilizarea datelor pe care le 
deține, precum și platformele dezvoltate în 
contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au 
ca obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și care permit 
servicii cu valoare adăugată nu ar trebui 
să intre sub incidența prezentului 
regulament. „Furnizorii de sisteme 
centralizate de raportare” în sensul 
articolului 4 alineatul (1) punctul 53 din 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului42, precum și 
„prestatorii de servicii de informare cu 
privire la conturi” în sensul articolului 4 
punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 
a Parlamentului European și a 
Consiliului43 nu ar trebui considerați 
furnizori de servicii de partajare de date în 
sensul prezentului regulament. Entitățile 
care își limitează activitățile la facilitarea 
utilizării datelor puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date și care 
funcționează fără scop lucrativ nu ar 
trebui să intre sub incidența 
capitolului III din prezentul regulament, 
deoarece această activitate servește 
obiectivelor de interes general prin 
creșterea volumului de date disponibile în 
astfel de scopuri.
__________________ __________________
42 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
15 mai 2014 privind piețele 
instrumentelor financiare și de modificare 
a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE, JO L 173/349.
43 Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile 
de plată în cadrul pieței interne, de 
modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2009/110/CE și 2013/36/UE și a 
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Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) Dacă întreprinderile și alți actori 
oferă mai multe servicii legate de date, 
inclusiv servicii de stocare în cloud, de 
analiză sau alte servicii de date cu valoare 
adăugată, numai activitățile care privesc 
în mod direct furnizarea de servicii de 
intermediere a datelor sunt reglementate 
de prezentul regulament. Serviciile de 
intermediere a datelor care sunt utilizate 
exclusiv de un singur deținător de date 
pentru a permite utilizarea datelor pe care 
le deține sau în scopul schimbului de date 
de către mai multe entități juridice dintr-
un grup închis, inclusiv colaborări sau 
relații ca furnizor sau client definite prin 
contract, în special cele care au ca 
obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectelor și 
dispozitivelor conectate la internetul 
obiectelor, sunt excluse din domeniul de 
aplicare al prezentului regulament. 
Serviciile de date cu valoare adăugată, 
care agregă, transformă sau combină 
datele cu alte date sau le analizează în 
scopul adăugării unei valori substanțiale 
și oferă datele rezultate utilizatorilor de 
date, precum și serviciile auxiliare 
tehnice, juridice, financiare sau de sprijin 
administrativ sunt, de asemenea, excluse 
din domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. În același timp, furnizorilor 
de servicii de intermediere de date ar 
trebui să li se permită să efectueze 
adaptări ale datelor care fac obiectul 
schimburilor pentru a îmbunătăți gradul 
de utilizare a datelor de către utilizatorul 
de date, dacă acesta dorește acest lucru, 
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sau pentru a crește interoperabilitatea, de 
exemplu să le transforme în formate 
speciale. În plus, serviciile care se axează 
pe intermedierea de conținuturi protejate 
prin drepturi de autor ies din sfera de 
aplicare a prezentului regulament. 
„Furnizorii de sisteme centralizate de 
raportare” așa cum sunt definiți la 
articolul 4 alineatul (1) punctul 53 din 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului1a, precum și 
„prestatorii de servicii de informare cu 
privire la conturi” așa cum sunt definiți la 
articolul 4 punctul 19 din 
Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1b nu ar trebui considerați 
furnizori de servicii de intermediere de 
date în sensul prezentului regulament. 
Entitățile care își limitează activitățile la 
facilitarea utilizării datelor puse la 
dispoziție pe baza altruismului în materie 
de date și care funcționează fără scop 
lucrativ nu ar trebui să intre sub incidența 
capitolului III din prezentul regulament, 
deoarece această activitate servește 
obiectivelor de interes general prin 
creșterea volumului de date disponibile în 
astfel de scopuri.
__________________
1a Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
15 mai 2014 privind piețele 
instrumentelor financiare și de modificare 
a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 
12.6.2014, p. 349).
1b Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile 
de plată în cadrul pieței interne, de 
modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2009/110/CE și 2013/36/UE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 
337, 23.12.2015, p. 35).



PE691.139 40/435 RR\1237015RO.docx

RO

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) O categorie specifică de 
intermediari de date include furnizorii de 
servicii de partajare de date care își oferă 
serviciile persoanelor vizate în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679. Acești 
furnizori se concentrează exclusiv asupra 
datelor cu caracter personal și urmăresc 
să consolideze controlul individual al 
agenției și al persoanelor fizice asupra 
datelor care le aparțin. Aceștia ar ajuta 
persoanele fizice să își exercite drepturile 
în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, 
în special în ceea ce privește gestionarea 
consimțământului lor pentru prelucrarea 
datelor, dreptul de acces la propriile date, 
dreptul la rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte, dreptul de ștergere sau 
dreptul „de a fi uitat”, dreptul de a 
restricționa prelucrarea și dreptul la 
portabilitatea datelor, care permite 
persoanelor vizate să își transfere datele cu 
caracter personal de la un operator la altul. 
În acest context, este important ca modelul 
lor de lucru să garanteze că nu există 
stimulente divergente care să încurajeze 
persoanele fizice să pună la dispoziție mai 
multe date pentru prelucrare decât cele care 
sunt în interesul propriu al persoanelor 
fizice. Ar putea fi inclusă consilierea 
persoanelor fizice cu privire la utilizările 
datelor lor pe care le-ar putea permite și 
efectuarea de controale aferente obligației 
de diligență cu privire la utilizatorii datelor 
înainte de a le permite să contacteze 
persoanele vizate, pentru a evita practicile 
frauduloase. În anumite situații, ar putea fi 
de dorit să se reunească datele efective într-
un spațiu de stocare a datelor cu caracter 
personal sau un „spațiu al datelor cu 
caracter personal”, astfel încât prelucrarea 
să poată avea loc în spațiul respectiv fără 
ca datele cu caracter personal să fie 

(23) O categorie specifică de furnizori 
de servicii de intermediere de date include 
furnizorii de servicii de intermediere de 
date care își oferă serviciile persoanelor 
vizate în sensul Regulamentului (UE) 
2016/679. Acești furnizori urmăresc să 
consolideze controlul individual al agenției 
și, în special, al persoanelor fizice asupra 
datelor care le privesc. Aceștia ar ajuta 
persoanele fizice să își exercite drepturile 
în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, 
în special în ceea ce privește acordarea și 
retragerea consimțământului lor pentru 
prelucrarea datelor, dreptul de acces la 
propriile date, dreptul la rectificarea datelor 
cu caracter personal inexacte, dreptul de 
ștergere sau dreptul „de a fi uitat”, dreptul 
de a restricționa prelucrarea și dreptul la 
portabilitatea datelor, care permite 
persoanelor vizate să își transfere datele cu 
caracter personal de la un operator la altul. 
În acest context, este important ca modelul 
lor de lucru să garanteze că nu există 
stimulente divergente care să încurajeze 
persoanele fizice să pună la dispoziție mai 
multe date pentru prelucrare decât cele care 
sunt în interesul propriu al persoanelor 
fizice. Ar putea fi inclusă consilierea 
persoanelor fizice cu privire la utilizările 
datelor lor pe care le-ar putea permite și 
efectuarea de controale aferente obligației 
de diligență cu privire la utilizatorii datelor 
înainte de a le permite să contacteze 
persoanele vizate, pentru a evita practicile 
frauduloase. În anumite situații, ar putea fi 
de dorit să se reunească datele efective într-
un spațiu de stocare a datelor cu caracter 
personal sau un „spațiu al datelor cu 
caracter personal”, astfel încât prelucrarea 
să poată avea loc în spațiul respectiv fără 
ca datele cu caracter personal să fie 
transmise unor părți terțe, pentru a 
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transmise unor părți terțe, pentru a 
maximiza protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private.

maximiza protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Cooperativele de date urmăresc să 
consolideze poziția persoanelor fizice în 
ceea ce privește luarea de decizii în 
cunoștință de cauză înainte de a-și da 
consimțământul pentru utilizarea datelor, 
influențând termenii și condițiile 
organizațiilor utilizatorilor de date aferente 
utilizării datelor sau soluționând 
eventualele litigii dintre membrii unui 
grup cu privire la modul în care pot fi 
utilizate datele atunci când acestea se 
referă la mai multe persoane vizate din 
cadrul grupului respectiv. În acest context, 
este important să se recunoască faptul că 
drepturile în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 pot fi 
exercitate numai de fiecare persoană în 
parte și nu pot fi conferite sau delegate 
unei cooperative de date. Cooperativele de 
date ar putea oferi, de asemenea, un mijloc 
util întreprinderilor unipersonale, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii care, în ceea ce privește 
cunoștințele legate de partajarea de date, 
sunt adesea comparabile cu persoanele 
fizice.

(24) Cooperativele de date urmăresc să 
atingă o serie de obiective, în special să 
consolideze poziția persoanelor fizice în 
ceea ce privește luarea de decizii în 
cunoștință de cauză înainte de a-și da 
consimțământul pentru utilizarea datelor, 
influențând termenii și condițiile 
organizațiilor utilizatorilor de date aferente 
utilizării datelor într-un mod care oferă 
variante mai bune membrilor individuali 
ai grupului sau găsind eventual soluții la 
pozițiile divergente ale membrilor 
individuali ai unui grup cu privire la modul 
în care pot fi utilizate datele atunci când 
acestea se referă la mai multe persoane 
vizate din cadrul grupului respectiv. În 
acest context, este important să se 
recunoască faptul că drepturile în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 pot fi 
exercitate numai de fiecare persoană în 
parte și nu pot fi conferite sau delegate 
unei cooperative de date. Cooperativele de 
date ar putea oferi, de asemenea, un mijloc 
util întreprinderilor unipersonale și IMM-
urilor în ceea ce privește cunoștințele 
legate de partajarea de date, sunt adesea 
comparabile cu persoanele fizice.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de partajare de date, în special 
în ceea ce privește utilizarea datelor și 
respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date, este necesar să se 
creeze un cadru de reglementare la nivelul 
Uniunii care să stabilească cerințe extrem 
de armonizate legate de furnizarea fiabilă a 
unor astfel de servicii de partajare de date. 
Acest lucru va contribui la asigurarea unui 
control mai bun al accesului la datele 
proprii și al utilizării acestora din partea 
deținătorilor și a utilizatorilor de date, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Atât în 
situațiile în care partajarea de date are loc 
în contextul relațiilor dintre întreprinderi, 
cât și în contextul relațiilor dintre 
întreprinderi și consumatori, furnizorii de 
servicii de partajare de date ar trebui să 
ofere o modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de partajare 
de date pot pune la dispoziție, de 
asemenea, o infrastructură tehnică specifică 
pentru interconectarea deținătorilor de date 
și a utilizatorilor de date.

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de intermediere de date, în 
special în ceea ce privește utilizarea datelor 
și respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date sau persoanele vizate, 
este necesar să se creeze un cadru de 
reglementare la nivelul Uniunii care să 
stabilească cerințe extrem de armonizate 
legate de furnizarea fiabilă a unor astfel de 
servicii de intermediere de date. Acest 
lucru va contribui la asigurarea unui 
control mai bun al accesului la datele 
proprii și al utilizării acestora din partea 
deținătorilor, a persoanelor vizate și a 
utilizatorilor de date, în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Atât în situațiile în care 
partajarea de date are loc în contextul 
relațiilor dintre întreprinderi, cât și în 
contextul relațiilor dintre întreprinderi și 
consumatori, furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui să ofere o 
modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor, care este esențială pentru 
creșterea acestei încrederi între deținătorii 
de date, fie ei persoane sau firme. 
Furnizorii de servicii de intermediere de 
date pot pune la dispoziție, de asemenea, o 
infrastructură tehnică specifică pentru 
interconectarea deținătorilor de date și a 
utilizatorilor de date. În această privință, 
este deosebit de important ca această 
infrastructură să fie concepută astfel 
încât IMM-urile și start-up-urile să nu se 
confrunte cu obstacole tehnice sau de altă 
natură în calea participării lor la 
economia datelor.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date care îndeplinesc 
cerințele prezentului regulament ar trebui 
să poată utiliza titlul „furnizori de servicii 
de intermediere de date recunoscuți în 
Uniune”. Pentru a ajuta persoanele vizate 
și entitățile juridice să identifice cu 
ușurință furnizorii de servicii de 
intermediere a datelor recunoscuți în 
Uniune și, prin urmare, să își sporească 
încrederea în aceștia, ar trebui creat un 
logo comun care să poată fi recunoscut în 
întreaga Uniune. Pentru a asigura 
condiții uniforme de aplicare a logo-ului 
respectiv, Comisiei ar trebui să i se 
confere competențe de executare pentru a 
stabili designul acestuia.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
deținătorii și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de partajare de date este 
neutralitatea furnizorilor de servicii de 
partajare de date în ceea ce privește datele 
care fac obiectul schimburilor între 
deținătorii de date și utilizatorii de date. 
Prin urmare, furnizorii de servicii de 
partajare de date trebuie să acționeze 
numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 
separare structurală între serviciul de 
partajare de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de partajare de date 
ar trebui să fie furnizat prin intermediul 

(26) Este important să se faciliteze un 
mediu competitiv pentru partajarea de 
date. Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
deținătorii de date, persoanele vizate și 
utilizatorii de date în cadrul serviciilor de 
intermediere de date este neutralitatea 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date în ceea ce privește datele care fac 
obiectul schimburilor între deținătorii de 
date și utilizatorii de date sau persoanele 
private. Prin urmare, furnizorii de servicii 
de intermediere de date trebuie să 
acționeze numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Stabilirea prețurilor și termenele 
serviciilor de intermediere a datelor nu ar 
trebui să depindă de faptul că un potențial 
deținător sau utilizator de date utilizează 
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unei entități juridice care să fie distinctă de 
celelalte activități ale furnizorului respectiv 
de servicii de partajare de date. Furnizorii 
de servicii de partajare de date care 
intermediază schimbul de date între 
persoane fizice în calitate de deținători de 
date și persoane juridice ar trebui, în plus, 
să aibă o responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul 
deținătorilor de date.

alte servicii, inclusiv stocarea, analiza, 
inteligența artificială sau alte aplicații 
bazate pe date, furnizate de același 
furnizor sau de o entitate conexă, sau de 
măsura în care o face. Acest lucru va 
necesita, de asemenea, o separare 
structurală între serviciul de intermediere 
de date și orice alte servicii furnizate, astfel 
încât să se evite problemele de conflict de 
interese. Aceasta înseamnă că serviciul de 
intermediere de date ar trebui să fie 
furnizat prin intermediul unei entități 
juridice care să fie distinctă de celelalte 
activități ale furnizorului respectiv de 
servicii de intermediere de date. 
Furnizorii de servicii de intermediere a 
datelor ar trebui, cu toate acestea, să fie 
în măsură să pună la dispoziția 
deținătorilor de date, a persoanelor vizate 
sau a utilizatorilor de date propriile 
instrumente sau pe cele ale unor părți 
terțe în scopul facilitării schimbului de 
date, de exemplu instrumente pentru 
analiza, conversia sau agregarea datelor 
numai la cererea explicită sau cu 
aprobarea persoanei vizate sau a 
deținătorului datelor. Instrumentele 
părților terțe oferite în acest context nu 
utilizează datele în alte scopuri decât cele 
legate de serviciile de intermediere de 
date. Furnizorii de servicii de partajare de 
date care intermediază schimbul de date 
între persoane fizice în calitate de persoane 
vizate și persoane juridice în calitate de 
utilizatori de date ar trebui, în plus, să aibă 
o responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul persoanelor 
vizate.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 26 a (nou)



RR\1237015RO.docx 45/435 PE691.139

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui să ia 
măsuri rezonabile de asigurare a 
interoperabilității cu alte servicii de 
intermediere a datelor pentru a asigura 
buna funcționare a pieței. Printre 
măsurile rezonabile s-ar putea număra 
folosirea de standarde utilizate curent. 
Comitetul european pentru inovare în 
domeniul datelor ar trebui să faciliteze 
elaborarea de standarde suplimentare 
când este necesar.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către furnizorii de servicii de partajare de 
date a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, acești furnizori ar trebui să 
aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în 
cazul în care un furnizor de servicii de 
partajare de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești furnizori de servicii de partajare 
de date manipulează date cu caracter 
personal, precum și date comerciale 
confidențiale, care necesită o monitorizare 
atentă a respectării de către acești furnizori 
de servicii a condițiilor prevăzute în 
prezentul regulament. Pentru a stabili dacă 
un astfel de furnizor de servicii de 
partajare de date oferă servicii în cadrul 
Uniunii, ar trebui să se stabilească dacă 
este evident că acesta intenționează să 
ofere servicii persoanelor din unul sau mai 
multe state membre. Simpla accesibilitate 
în Uniune a site-ului web sau a unei adrese 

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către serviciile de intermediere de date a 
condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, furnizori acestor servicii ar 
trebui să aibă un sediu în Uniune. În cazul 
în care un furnizor de servicii de 
intermediere de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant legal. Desemnarea unui 
reprezentant legal este necesară în 
asemenea cazuri, având în vedere că acești 
furnizori de servicii de intermediere de 
date manipulează date cu caracter personal, 
precum și date comerciale confidențiale, 
care necesită o monitorizare atentă a 
respectării de către furnizorii de servicii de 
intermediere de date a condițiilor 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
stabili dacă un astfel de furnizor de servicii 
de intermediere de date oferă servicii în 
cadrul Uniunii, ar trebui să se stabilească 
dacă este evident că acesta intenționează să 
ofere servicii persoanelor din unul sau mai 
multe state membre. Simpla accesibilitate 
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de e-mail și a altor date de contact ale 
furnizorului de servicii de partajare de 
date sau utilizarea unei limbi utilizate în 
general în țara terță în care este stabilit 
furnizorul de servicii de partajare de date 
ar trebui considerată insuficientă pentru a 
se stabili o astfel de intenție. Cu toate 
acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă sau menționarea unor 
utilizatori din Uniune pot conduce la 
concluzia că furnizorul de servicii de 
partajare de date intenționează să ofere 
servicii în Uniune. Reprezentantul ar trebui 
să acționeze în numele furnizorului de 
servicii de partajare de date, iar autoritățile 
competente ar trebui să poată contacta 
reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să 
fie desemnat explicit printr-un mandat scris 
al furnizorului de servicii de partajare de 
date să acționeze în numele acestuia în 
privința obligațiilor care îi revin acestuia în 
temeiul prezentului regulament.

în Uniune a site-ului web sau a unei adrese 
de e-mail și a altor date de contact ale 
furnizorului de servicii de intermediere de 
date sau utilizarea unei limbi utilizate în 
general în țara terță în care este stabilit 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date ar trebui considerată insuficientă 
pentru a se stabili o astfel de intenție. Cu 
toate acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă sau menționarea unor 
utilizatori din Uniune pot conduce la 
concluzia că furnizorul de servicii de 
intermediere de date intenționează să ofere 
servicii în Uniune. Reprezentantul legal 
desemnat ar trebui să acționeze în numele 
furnizorului de servicii de intermediere de 
date, iar autoritățile competente ar trebui să 
poată contacta reprezentantul legal, 
inclusiv în cazul unei încălcări, pentru a 
iniția o procedură de asigurare a 
respectării legislației împotriva unui 
furnizor de servicii de intermediere a 
datelor care nu este stabilit în Uniune și 
care nu se conformează prevederilor. 
Reprezentantul legal ar trebui să fie 
desemnat explicit printr-un mandat scris al 
furnizorului de servicii de intermediere de 
date să acționeze în numele acestuia în 
privința obligațiilor care îi revin acestuia în 
temeiul prezentului regulament. 
Desemnarea unui astfel de reprezentant 
legal nu afectează responsabilitatea sau 
răspunderea furnizorului de servicii de 
intermediere a datelor în temeiul 
prezentului regulament. Reprezentantul 
legal ar trebui să îndeplinească sarcinile 
în conformitate cu mandatul primit de la 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date, inclusiv cooperând cu autoritățile 
competente și demonstrându-le pe larg, la 
cerere, acțiunile întreprinse și măsurile 
luate de furnizor pentru a asigura 
respectarea prezentului regulament. Dacă 
un furnizor de servicii de intermediere de 
date care nu este stabilit în Uniune nu 
desemnează un reprezentant legal sau 
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reprezentantul său legal nu respectă 
obligațiile prevăzute în prezentul 
regulament, autoritatea competentă ar 
trebui să aibă competența de a impune 
încetarea imediată a furnizării serviciului 
de intermediere de date. În cazul 
prelucrării de date cu caracter personal, 
furnizorii de servicii de intermediere a 
datelor care nu sunt stabiliți în Uniune ar 
trebui să facă obiectul Regulamentului 
(UE) 2016/679.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de partajare de date de a respecta 
Regulamentul (UE) 2016/679 și nici 
responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. În cazul în care 
furnizorii de servicii de partajare de date 
sunt operatori sau persoane împuternicite 
de operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au 
obligația de a respecta normele prevăzute 
de regulamentul respectiv. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării legislației în materie de 
concurență.

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de intermediere de date de a 
respecta Regulamentul (UE) 2016/679 și 
nici responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. Dacă furnizorii de 
servicii de intermediere de date 
prelucrează date cu caracter personal, 
prezentul regulament nu ar trebui să 
afecteze protecția datelor cu caracter 
personal. Dacă furnizorii de servicii de 
intermediere de date sunt operatori sau 
persoane împuternicite de operatori în 
sensul Regulamentului (UE) 2016/679, 
aceștia au obligația de a respecta normele 
prevăzute de regulamentul respectiv. De 
asemenea, prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere aplicării legislației 
în materie de concurență.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui să dispună 
de proceduri și măsuri pentru a sancționa 
practicile frauduloase sau abuzive în ceea 
ce privește accesul la date al părților care 
solicită acces prin intermediul serviciilor 
lor, inclusiv măsuri precum excluderea 
utilizatorilor de date care încalcă 
condițiile serviciului sau legislația 
existentă.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Furnizorii de servicii de partajare 
de date ar trebui, de asemenea, să ia măsuri 
pentru a asigura respectarea legislației în 
materie de concurență. Partajarea de date 
poate genera diferite tipuri de creșteri ale 
eficienței, dar poate conduce, de 
asemenea, la restrângerea concurenței, în 
special în cazul în care include partajarea 
de informații sensibile din punct de vedere 
al concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

(29) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui, de 
asemenea, să ia măsuri efective pentru a 
asigura respectarea legislației în materie de 
concurență. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punctul de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Statele membre ar trebui să 
stabilească regimul sancțiunilor aplicabile 
în cazul nerespectării prezentului 
regulament și să asigure punerea lor în 
aplicare. Respectivele sancțiuni ar trebui 
să fie efective, proporționale și cu efect de 
descurajare. Ar trebui evitate 
discrepanțele mari dintre normele privind 
sancțiunile între statele membre, pentru a 
nu denatura concurența pe piața unică 
digitală. Pentru a facilita o aplicare mai 
coerentă a sancțiunilor, prezentul 
regulament ar trebui să includă criterii 
neexhaustive și orientative pentru 
aplicarea sancțiunilor.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de partajare de 
date să trimită o notificare numai autorității 
competente desemnate din statul membru 
în care se află sediul său principal sau în 
care se află reprezentantul său legal. O 
astfel de notificare nu ar trebui să implice 
mai mult decât o simplă declarație privind 
intenția de a furniza astfel de servicii și ar 
trebui completată numai cu informațiile 
prevăzute în prezentul regulament.

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de servicii de 
intermediere de date să trimită o notificare 
numai autorității competente desemnate 
din statul membru în care se află sediul său 
principal sau în care se află reprezentantul 
său legal. O astfel de notificare nu ar trebui 
să implice mai mult decât o simplă 
declarație privind intenția de a furniza 
astfel de servicii și ar trebui completată 
numai prin furnizarea informațiilor 
prevăzute în prezentul regulament. După 
transmiterea notificării relevante, 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date ar trebui să poată începe să își 
desfășoare activitatea în alte state 
membre, fără alte obligații de notificare.

Amendamentul 43
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Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de partajare de date în Uniune ar 
trebui să fie statul membru în care se află 
administrația centrală a acestuia în Uniune. 
Sediul principal al unui furnizor de servicii 
de partajare de date în Uniune ar trebui să 
fie stabilit pe baza unor criterii obiective și 
ar trebui să implice exercitarea efectivă și 
reală a activităților de gestionare.

(32) Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de intermediere de date în Uniune 
ar trebui să fie statul membru în care se 
află administrația centrală a acestuia în 
Uniune. Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de intermediere de date în Uniune 
ar trebui să fie stabilit conform unor criterii 
obiective și ar trebui să implice exercitarea 
efectivă și reală a activităților de 
gestionare.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Autoritățile competente desemnate 
să monitorizeze conformitatea serviciilor 
de partajare de date cu cerințele 
prezentului regulament ar trebui alese pe 
baza capacității și a expertizei lor în ceea 
ce privește partajarea de date orizontală sau 
sectorială și ar trebui să fie independente, 
precum și transparente și imparțiale în 
îndeplinirea sarcinilor lor. Statele membre 
ar trebui să notifice Comisiei identitatea 
autorităților competente desemnate.

(33) Autoritățile competente desemnate 
să monitorizeze conformitatea furnizorilor 
serviciilor de intermediere de date cu 
cerințele prezentului regulament ar trebui 
alese pe baza capacității și a expertizei lor 
în ceea ce privește partajarea de date 
orizontală sau sectorială și ar trebui să fie 
independente, precum și transparente și 
imparțiale în îndeplinirea sarcinilor lor. 
Statele membre ar trebui să notifice 
Comisiei identitatea autorităților 
competente desemnate.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Există un potențial ridicat în ceea 
ce privește utilizarea datelor puse la 

(35) Există un potențial ridicat în ceea 
ce privește utilizarea datelor puse la 
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dispoziție în mod voluntar de către 
persoanele vizate pe baza 
consimțământului acestora sau, în cazul în 
care este vorba de date fără caracter 
personal, puse la dispoziție de către 
persoane juridice, în scopuri de interes 
general. Astfel de scopuri ar include 
asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității, facilitarea elaborării de 
statistici oficiale sau îmbunătățirea 
furnizării de servicii publice. Sprijinul 
acordat cercetării științifice, inclusiv, de 
exemplu, dezvoltarea tehnologică și 
demonstrația, cercetarea fundamentală, 
cercetarea aplicată și cercetarea finanțată 
din fonduri private, ar trebui să fie luat în 
considerare și, de asemenea, și scopurile 
de interes general. Prezentul regulament 
urmărește să contribuie la crearea unor 
rezerve de date puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date, care să aibă 
o dimensiune suficientă pentru a permite 
analiza datelor și învățarea automată, 
inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

dispoziție în mod voluntar de către 
persoanele vizate pe baza 
consimțământului acestora acordat în 
cunoștință de cauză sau, în cazul în care 
este vorba de date fără caracter personal, 
puse la dispoziție de către persoane 
juridice, în scopuri de interes general, în 
special în interesul cercetării științifice, 
pentru asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității, facilitarea elaborării de 
statistici oficiale sau îmbunătățirea 
furnizării de servicii publice. Astfel de 
scopuri pot fi stabilite, de asemenea, de 
legislația internă. Prezentul regulament 
urmărește să contribuie la crearea unor 
rezerve de date puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date, care să aibă 
o dimensiune suficientă pentru a permite 
analiza datelor și învățarea automată, 
inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 
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state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale 
prelucrării datelor, dar ar putea, de 
asemenea, să își dea consimțământul 
pentru prelucrarea datelor în anumite 
domenii de cercetare sau în anumite părți 
ale proiectelor de cercetare, deoarece, 
deseori, nu este posibil să se identifice pe 
deplin scopul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopuri de cercetare 
științifică la momentul colectării datelor. 
Persoanele juridice și-ar putea acorda 
permisiunea cu privire la prelucrarea datele 
lor fără caracter personal pentru o serie de 
scopuri care nu sunt definite la momentul 
acordării permisiunii. Respectarea 
voluntară de către astfel de entități 
înregistrate a unui set de cerințe ar trebui să 
confere încredere că datele puse la 
dispoziție în scopuri altruiste servesc unui 
scop de interes general. O astfel de 
încredere ar trebui să rezulte în special din 
faptul că locul de stabilire este în Uniune, 
precum și din cerința ca entitățile 
înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din 
cerințele de transparență și din garanțiile 
specifice instituite pentru a proteja 
drepturile și interesele persoanelor vizate și 
ale societăților. Alte garanții ar trebui să 
includă posibilitatea prelucrării datelor 
relevante într-un mediu de prelucrare 
securizat gestionat de entitatea înregistrată, 
de mecanisme de supraveghere, precum 
consiliile sau comisiile de etică, pentru a se 
asigura că operatorul de date menține 
standarde înalte de etică științifică, 
mijloace tehnice eficace de retragere sau 
modificare a consimțământului în orice 
moment, pe baza obligațiilor de informare 
ale persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, precum și 
mijloace prin care persoanele vizate să 
rămână informate cu privire la utilizarea 
datelor pe care le-au pus la dispoziție.

state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale 
prelucrării datelor. Persoanele juridice și-ar 
putea acorda permisiunea cu privire la 
prelucrarea datelor lor fără caracter 
personal pentru o serie de scopuri care nu 
sunt definite la momentul acordării 
permisiunii. Înregistrarea voluntară ca 
„organizație europeană de promovare a 
altruismului în materie de date” și 
respectarea de către astfel de entități 
înregistrate a unui set de cerințe ar trebui să 
confere încredere că datele puse la 
dispoziție în scopuri altruiste servesc unui 
scop de interes general. O astfel de 
încredere ar trebui să rezulte în special din 
faptul că locul de stabilire este în Uniune, 
precum și din cerința ca entitățile 
înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din 
cerințele de transparență și din garanțiile 
specifice instituite pentru a proteja 
drepturile și interesele persoanelor vizate și 
ale societăților. Alte garanții ar trebui să 
includă posibilitatea prelucrării datelor 
relevante într-un mediu de prelucrare 
securizat gestionat de entitatea înregistrată, 
de mecanisme de supraveghere, precum 
consiliile sau comisiile de etică, inclusiv 
reprezentanți ai societății civile, pentru a 
se asigura că operatorul de date menține 
standarde înalte de etică științifică și de 
protecție a drepturilor fundamentale, 
mijloace tehnice eficace și clar comunicate 
de retragere sau modificare a 
consimțământului în orice moment, pe 
baza obligațiilor de informare ale 
persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679, precum și mijloace prin care 
persoanele vizate să rămână informate cu 
privire la utilizarea datelor pe care le-au 
pus la dispoziție.

Amendamentul 47



RR\1237015RO.docx 53/435 PE691.139

RO

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care urmăresc să se 
implice în activități bazate pe altruismul în 
materie de date în temeiul dreptului 
național. Acesta se bazează pe cerințele 
legislației naționale de a funcționa în mod 
legal într-un stat membru ca organizație 
fără scop lucrativ. Entitățile care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament ar trebui să poată utiliza titlul 
de „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune”.

(37) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care urmăresc să se 
implice în activități bazate pe altruismul în 
materie de date în temeiul dreptului 
național. Acesta se bazează pe cerințele 
legislației naționale de a funcționa în mod 
legal într-un stat membru ca organizație 
fără scop lucrativ. Entitățile care 
îndeplinesc cerințele prevăzute de 
prezentul regulament ar trebui să poată 
utiliza titlul de „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune”. Pentru a ajuta persoanele 
vizate și entitățile juridice să identifice cu 
ușurință furnizorii de servicii de 
intermediere a datelor recunoscuți în 
Uniune și, prin urmare, să își sporească 
încrederea în organizațiile de promovare 
a altruismului în materie de date, ar 
trebui creat un logo comun care să poată 
fi recunoscut în întreaga Uniune. Pentru 
a asigura condiții uniforme de aplicare a 
logo-ului respectiv, Comisiei ar trebui să i 
se confere competențe de executare 
pentru a stabili designul acestuia. Logoul 
comun ar trebui să fie însoțit de un cod 
QR cu un link către registrul Uniunii cu 
organizațiile de promovare a altruismului 
în materie de date recunoscute.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Considerentul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care se angajează 
în partajarea de date și de conținut pe 
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baza licențelor deschise, altele decât 
organismele din sectorul public, 
contribuind astfel la crearea unor resurse 
comune, disponibile tuturor. Printre 
acestea se numără platformele 
colaborative deschise de partajare a 
cunoștințelor și registrele științifice și 
academice cu acces deschis, platformele 
de dezvoltare de software cu sursă 
deschisă și platformele cu acces deschis 
de agregare de conținut. Organizațiile 
care creează astfel de registre comune de 
cunoștințe cu acces deschis joacă un rol 
important în infrastructura online. Prin 
urmare, niciun aspect din prezentul 
regulament nu ar trebui interpretat ca 
limitând capacitatea organizațiilor non-
profit de a pune la dispoziția publicului 
date și conținut în temeiul unor licențe 
deschise.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Organizațiile de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscute 
în Uniune ar trebui să poată colecta date 
relevante direct de la persoane fizice și 
juridice sau să prelucreze date colectate de 
alte persoane. De regulă, altruismul în 
materie de date s-ar baza pe 
consimțământul persoanelor vizate în 
sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) și 
al articolului 9 alineatul (2) litera (a) și în 
conformitate cu cerințele privind 
consimțământul legal în conformitate cu 
articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. În 
conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, scopurile 
legate de cercetarea științifică pot fi 
sprijinite prin exprimarea 
consimțământului pentru anumite domenii 
de cercetare științifică atunci când sunt 

(38) Organizațiile de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscute 
în Uniune ar trebui să poată colecta date 
relevante direct de la persoane fizice și 
juridice sau să prelucreze date colectate de 
alte persoane. În cazul în care sunt 
operatori sau persoane împuternicite de 
operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, au 
obligația de a respecta regulamentul 
respectiv. De regulă, altruismul în materie 
de date s-ar baza pe consimțământul 
persoanelor vizate în sensul articolului 6 
alineatul (1) litera (a) și al articolului 9 
alineatul (2) litera (a) și în conformitate cu 
cerințele privind consimțământul legal în 
conformitate cu articolele 7 și 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. În 
conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, scopurile 
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respectate standardele etice recunoscute 
pentru cercetarea științifică sau doar pentru 
anumite domenii de cercetare sau părți ale 
proiectelor de cercetare. Articolul 5 
alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că 
prelucrarea ulterioară în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice nu ar trebui să fie 
considerată incompatibilă cu scopurile 
inițiale, în conformitate cu articolul 89 
alineatul (1) din același regulament.

legate de cercetarea științifică pot fi 
sprijinite prin exprimarea 
consimțământului pentru anumite domenii 
de cercetare științifică atunci când sunt 
respectate standardele etice recunoscute 
pentru cercetarea științifică sau doar pentru 
anumite domenii de cercetare sau părți ale 
proiectelor de cercetare. Articolul 5 
alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că 
prelucrarea ulterioară în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice nu ar trebui să fie 
considerată incompatibilă cu scopurile 
inițiale, în conformitate cu articolul 89 
alineatul (1) din același regulament.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a spori securitatea juridică în 
ceea ce privește acordarea și retragerea 
consimțământului, în special în contextul 
cercetării științifice și al utilizării statistice 
a datelor puse la dispoziție în mod altruist, 
ar trebui elaborat și utilizat un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date în contextul 
partajării altruiste de date. Un astfel de 
formular ar trebui să contribuie la creșterea 
transparenței pentru persoanele vizate cu 
privire la faptul că datele lor vor fi accesate 
și utilizate în conformitate cu 
consimțământul exprimat și, de asemenea, 
în deplină conformitate cu normele de 
protecție a datelor. Acesta ar putea fi 
utilizat, de asemenea, pentru a simplifica 
acțiunile bazate pe altruismul în materie de 
date realizate de întreprinderi și pentru a 
oferi un mecanism care să le permită 
acestora să își retragă permisiunea de a 
utiliza datele. Pentru a ține seama de 
particularitățile fiecărui sector în parte, 
inclusiv din perspectiva protecției datelor, 

(39) Pentru a promova încrederea și a 
spori securitatea juridică și ușurința de 
utilizare în ceea ce privește acordarea și 
retragerea consimțământului, în special în 
contextul cercetării științifice și al utilizării 
statistice a datelor puse la dispoziție în mod 
altruist, ar trebui elaborat și utilizat un 
formular european de consimțământ 
privind altruismul în materie de date în 
contextul partajării altruiste de date. Un 
astfel de formular ar trebui să contribuie la 
creșterea transparenței pentru persoanele 
vizate cu privire la faptul că datele lor vor 
fi accesate și utilizate în conformitate cu 
consimțământul exprimat și, de asemenea, 
în deplină conformitate cu normele de 
protecție a datelor. Acesta ar trebui să 
faciliteze acordarea și retragerea 
consimțământului și ar trebui utilizat 
pentru a simplifica acțiunile bazate pe 
altruismul în materie de date realizate de 
întreprinderi și pentru a oferi un mecanism 
care să le permită acestora să își retragă 
permisiunea de a utiliza datele. Pentru a 
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ar trebui să existe posibilitatea de a se 
efectua ajustări sectoriale ale formularului 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date.

ține seama de particularitățile fiecărui 
sector în parte, inclusiv din perspectiva 
protecției datelor, ar trebui să existe 
posibilitatea de a se efectua ajustări 
sectoriale ale formularului european de 
consimțământ privind altruismul în materie 
de date.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei și reprezentanți ai 
spațiilor de date relevante și ai sectoarelor 
specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, 
transporturile și statistica). Comitetul 
european pentru protecția datelor ar trebui 
invitat să numească un reprezentant în 
cadrul Comitetului european pentru 
inovare în domeniul datelor.

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor (în continuare 
denumit „Comitetul”), sub forma unui 
grup de experți. Comitetul ar trebui să fie 
echilibrat din punctul de vedere al 
genului și să fie format din reprezentanți ai 
autorităților competente din toate statele 
membre, ai Agenției Uniunii Europene 
pentru Securitate Cibernetică (ENISA), ai 
Comisiei, ai reprezentantului UE pentru 
IMM-uri sau ai unui reprezentant numit 
de rețeaua reprezentanților pentru IMM-
uri și din alți reprezentanți ai autorităților 
competente din sectoare specifice, cum ar 
fi sănătatea, energia, industria 
prelucrătoare, mediul, agricultura, mass-
media, sectoarele culturale și creative, 
transporturile și statistica, asigurând 
echilibrul geografic. Comitetul european 
pentru protecția datelor și Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, 
precum și Consiliul consultativ pentru 
inovare în domeniul datelor ar trebui să fie 
invitate să numească un reprezentant în 
cadrul Comitetului.

Amendamentul 52
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Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) Un consiliu consultativ în materie 
de inovare a datelor (denumit în 
continuare „Consiliul consultativ”) ar 
trebui creat sub forma unui subgrup al 
Comitetului format din reprezentanți 
relevanți din industrie, cercetare, mediul 
academic, societatea civilă, organizațiile 
de standardizare, spațiile europene 
comune ale datelor relevante și alte părți 
interesate relevante, inclusiv parteneri 
sociali, după caz, în funcție de subiectul 
discutat. Consiliul consultativ ar trebui să 
sprijine activitatea Comitetului prin 
furnizarea de consiliere referitoare la 
sarcinile acestuia, cum ar fi cele privind 
schimbul de date și, în special, 
modalitatea de a proteja cel mai bine 
datele fără caracter personal sensibile din 
punct de vedere comercial, în special 
secretele comerciale, dar și datele fără 
caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la 
furturi de proprietate intelectuală sau la 
spionaj economic. Consiliul consultativ ar 
trebui să desemneze un reprezentant care 
participă la reuniunile Comitetului și la 
activitățile acestuia.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Considerentul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Comitetul ar trebui să sprijine 
Comisia în coordonarea practicilor și 
politicilor naționale cu privire la subiectele 
reglementate de prezentul regulament și în 
sprijinirea utilizării datelor transsectoriale 
prin aderarea la principiile Cadrului 

(41) Comitetul ar trebui să sprijine 
Comisia în coordonarea practicilor și 
politicilor naționale cu privire la subiectele 
reglementate de prezentul regulament și în 
sprijinirea utilizării datelor transsectoriale 
prin aderarea la principiile Cadrului 
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european de interoperabilitate (EIF) și prin 
utilizarea standardelor și a specificațiilor 
existente (cum ar fi vocabularele de bază44 
și componentele MIE45), fără a aduce 
atingere activității de standardizare care 
are loc în sectoare sau domenii specifice. 
Lucrările privind standardizarea tehnică ar 
putea include identificarea priorităților 
pentru elaborarea de standarde și stabilirea 
și menținerea unui set de standarde tehnice 
și juridice pentru transmiterea datelor între 
două medii de prelucrare care să permită 
organizarea spațiilor de date fără a se 
recurge la un intermediar. Comitetul ar 
trebui să coopereze cu organismele, 
rețelele sau grupurile sectoriale de experți 
existente sau cu alte organizații 
transsectoriale care se ocupă de reutilizarea 
datelor. În ceea ce privește altruismul în 
materie de date, comitetul ar trebui să 
asiste Comisia la elaborarea formularului 
de consimțământ privind altruismul în 
materie de date, în consultare cu Comitetul 
european pentru protecția datelor.

european de interoperabilitate (EIF) și prin 
utilizarea standardelor și a specificațiilor 
europene și internaționale (inclusiv prin 
intermediul Forumului european 
multipartit privind standardizarea în 
domeniul TIC, al vocabularelor de bază44 
și al componentelor MIE45) și ar trebui să 
țină seama de activitatea de standardizare 
care are loc în sectoare sau domenii 
specifice. Lucrările privind standardizarea 
tehnică ar putea include identificarea 
priorităților pentru elaborarea de standarde 
și stabilirea și menținerea unui set de 
standarde tehnice și juridice pentru 
transmiterea datelor între două medii de 
prelucrare care să permită organizarea 
spațiilor de date, în special pentru a 
clarifica și pentru a stabili o distincție 
între standardele și practicile 
intersectoriale și cele sectoriale. Comitetul 
ar trebui să coopereze cu Consiliul 
consultativ, cu organismele, rețelele sau 
grupurile sectoriale de experți existente sau 
cu alte organizații transsectoriale care se 
ocupă de reutilizarea datelor. În ceea ce 
privește altruismul în materie de date, 
comitetul ar trebui să asiste Comisia la 
elaborarea formularului de consimțământ 
privind altruismul în materie de date, în 
consultare cu Comitetul european pentru 
protecția datelor. Prin propunerea de 
orientări privind spațiile europene 
comune ale datelor, Comitetul ar trebui să 
sprijine dezvoltarea unei economii 
europene a datelor funcționale, bazată pe 
aceste spații ale datelor, așa cum se 
prevede în strategia europeană privind 
datele.

__________________ __________________
44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef
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Amendamentul 54

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Comisia ar trebui să asigure 
cooperarea sistematică între Comitet și 
alte organisme echivalente de la nivelul 
Uniunii create prin legislația UE privind 
aspecte legate de date, în special actele 
legislative referitoare la date și inteligența 
artificială.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării normelor din 
legislația privind concurența, în special 
articolelor 101 și 102 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Măsurile 
prevăzute prin prezentul regulament nu ar 
trebui să fie utilizate pentru a restrânge 
concurența într-un mod care să contravină 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este vorba în special de 
normele privind schimbul de informații 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței între concurenții existenți sau 
potențiali prin intermediul serviciilor de 
partajare de date.

(44) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării normelor din 
legislația privind concurența, în special 
articolelor 101 și 102 din TFUE. Măsurile 
prevăzute în prezentul regulament nu ar 
trebui să fie utilizate pentru a restrânge 
concurența într-un mod care să contravină 
TFUE. Este vorba în special de normele 
privind schimbul de informații sensibile 
din punctul de vedere al concurenței între 
concurenții existenți sau potențiali prin 
intermediul serviciilor de intermediere de 
date.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Autoritatea Europeană pentru (45) Autoritatea Europeană pentru 
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Protecția Datelor și Comitetul european 
pentru protecția datelor au fost consultate 
în conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(47) și au emis un aviz la [...].

Protecția Datelor și Comitetul european 
pentru protecția datelor au fost consultate 
în conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului47 
și au emis un aviz la 10 martie 2021.

__________________ __________________
47 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).

47 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de cartă, inclusiv 
dreptul la respectarea vieții private, dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal, 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, dreptul la proprietate și 
integrarea persoanelor cu dizabilități,

(46) Prezentul regulament folosește ca 
principii călăuzitoare respectarea 
drepturilor fundamentale și a principiilor 
recunoscute în special de cartă, inclusiv 
dreptul la respectarea vieții private, dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal, 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, dreptul la proprietate și 
integrarea persoanelor cu dizabilități,

Amendamentul 58

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un cadru pentru crearea unui 
comitet european pentru inovare în 
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materie de date.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu sau fără caracter 
personal. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu caracter 
personal, inclusiv a datelor cu caracter 
personal ale angajaților în contextul 
muncii, sau a celor fără caracter personal. 
În cazul în care un act juridic sectorial al 
Uniunii impune organismelor din sectorul 
public, furnizorilor de servicii de 
intermediere de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Legislația Uniunii și a statelor 
membre privind protecția datelor cu 
caracter personal se aplică oricăror date 
cu caracter personal prelucrate în 
legătură cu prezentul regulament. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
în special regulamentelor (UE) 2016/679 
și (UE) 2018/1725 și Directivei 
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2002/58/CE, nici prevederilor echivalente 
din legislația internă, nici competențelor 
și prerogativelor autorităților de 
supraveghere. În caz de divergență între 
dispozițiile prezentului regulament și 
legislația Uniunii privind protecția datelor 
cu caracter personal, aceasta din urmă 
prevalează. Prezentul regulament nu 
creează un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care se poate 
presupune în mod rezonabil că datele duc 
la identificarea unor persoane fizice sau 
implică posibilitatea identificării lor 
atunci când sunt combinate cu alte seturi 
de date, sau în cazul în care datele cu 
caracter personal și datele fără caracter 
personal dintr-un set de date sunt legate 
în mod indisolubil în seturi de date mixte, 
datele sunt tratate ca date cu caracter 
personal.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „date cu caracter personal” 
înseamnă datele cu caracter personal 
astfel cum sunt definite la articolul 4 
punctul 1 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 63
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „persoană vizată” înseamnă 
persoană vizată astfel cum este definită la 
articolul 1 punctul 4 din Regulamentul 
(UE) 2016/679;

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „metadate” înseamnă datele 
colectate cu privire la orice activitate a 
unei persoane fizice sau juridice în scopul 
furnizării unui serviciu de partajare de 
date, inclusiv data, ora și datele de 
geolocalizare, durata activității, 
conexiunile stabilite de persoana care 
utilizează serviciul cu alte persoane fizice 
sau juridice;

eliminat

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „deținător de date” înseamnă o 
persoană juridică sau o persoană vizată 
care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau 
cu dreptul național aplicabil, are dreptul de 
a acorda acces la anumite date cu caracter 
personal sau fără caracter personal aflate 
sub controlul său sau de a partaja astfel de 
date;

(5) „deținător de date” înseamnă o 
persoană fizică, o persoană juridică, o 
persoană vizată, un organism public sau o 
organizație internațională care, în 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul național aplicabil, are dreptul de a 
acorda acces la anumite date cu caracter 
personal, cu consimțământul persoanei 
vizate, sau la date fără caracter personal 
aflate sub controlul său sau de a partaja 
astfel de date;
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care este autorizată să utilizeze 
datele respective în scopuri comerciale sau 
necomerciale;

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care are dreptul, inclusiv în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, 
în cazul datelor cu caracter personal, să 
utilizeze datele respective în scopuri 
comerciale sau necomerciale;

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „consimțământ” înseamnă 
consimțământ astfel cum este definit la 
articolul 4 punctul 11 din Regulamentul 
(UE) 2016/679 și supus condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și la articolul 8 
din regulamentul respectiv;

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) „prelucrare” înseamnă prelucrare 
astfel cum este definită la articolul 4 
punctul 2 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 69
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „partajare de date” înseamnă 
furnizarea de date de către un deținător 
de date către un utilizator de date în 
scopul utilizării în comun sau individuale 
a datelor partajate, pe baza unor acorduri 
voluntare, direct sau printr-un 
intermediar;

eliminat

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă consimțământul acordat de 
persoanele vizate în vederea prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau permisiunile acordate de alți deținători 
de date de a li se utiliza datele fără caracter 
personal fără a cere ceva în contrapartidă, 
în scopuri de interes general, cum ar fi 
scopurile de cercetare științifică sau 
îmbunătățirea serviciilor publice;

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă schimbul voluntar de date 
efectuat de persoanele vizate în vederea 
prelucrării datelor cu caracter personal care 
le privesc sau permisiunile acordate de alți 
deținători de date de a li se utiliza datele 
fără caracter personal fără a cere sau a 
primi ceva în contrapartidă, în scopuri de 
interes general, cum ar fi asistența 
medicală, combaterea schimbărilor 
climatice, îmbunătățirea mobilității, 
facilitarea elaborării de statistici oficiale, 
îmbunătățirea serviciilor publice sau 
scopurile de cercetare științifică în 
interesul general;

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „mediu de prelucrare securizat” 
înseamnă mediul fizic sau virtual și 

(14) „mediu de prelucrare securizat” 
înseamnă mediul fizic sau virtual și 
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mijloacele organizatorice necesare pentru a 
oferi posibilitatea de reutilizare a datelor 
într-un mod care să permită operatorului 
mediului de prelucrare securizat să 
stabilească și să supravegheze toate 
acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv 
cele de afișare, stocare, să descărcare, 
exportare a datelor și de calculare a datelor 
derivate cu ajutorul algoritmilor 
computaționali.

mijloacele organizatorice necesare pentru a 
reutiliza datele conform legislației 
aplicabile, în special păstrarea drepturilor 
persoanelor vizate în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 și pentru 
a garanta confidențialitatea, integritatea 
și accesul, și care să permită operatorului 
mediului de prelucrare securizat să 
stabilească și să supravegheze toate 
acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv 
cele de afișare, stocare, să descărcare, 
exportare a datelor și de calculare a datelor 
derivate cu ajutorul algoritmilor 
computaționali.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, desemnată în mod explicit să 
acționeze în numele unui furnizor de 
servicii de partajare de date sau al unei 
entități care colectează, pentru obiective de 
interes general, date puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în conformitate 
cu principiul altruismului în materie de 
date, care nu este stabilită în Uniune, care 
poate fi abordată de o autoritate națională 
competentă în locul furnizorului de servicii 
de partajare de date sau al entității în 
legătură cu obligațiile care revin 
furnizorului respectiv de servicii de 
partajare de date sau entității respective în 
temeiul prezentului regulament.

(15) „reprezentant legal” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, desemnată în mod explicit să 
acționeze în numele unui furnizor de 
servicii de intermediere de date sau al unei 
entități care colectează, pentru obiective de 
interes general, date puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în conformitate 
cu principiul altruismului în materie de 
date, care nu este stabilită în Uniune, care 
poate fi abordată de o autoritate națională 
competentă în locul furnizorului de servicii 
de intermediere de date sau al entității în 
legătură cu obligațiile care revin 
furnizorului respectiv de servicii de 
intermediere de date sau entității 
respective în temeiul prezentului 
regulament, inclusiv pentru a iniția o 
procedură de executare împotriva unui 
furnizor de servicii de intermediere de 
date sau a unei organizații de promovare 
a altruismului în materie de date ce nu-și 
respectă obligațiile, care nu este stabilită 
în Uniune.
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Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) „serviciu de intermediere de date” 
înseamnă un serviciu care stabilește 
relații prin mijloace tehnice, juridice sau 
de altă natură între un număr 
nedeterminat de deținători de date sau 
persoane vizate și utilizatori de date 
pentru a permite sau facilita transmiterea, 
schimbul sau punerea în comun de date 
ca date deschise sau sub licențe 
comerciale pentru date fără caracter 
personal, contra unei taxe sau gratuit, 
excluzând:
(a) serviciile de date cu valoare 
adăugată, care agregă date, le transformă 
sau le combină cu alte date sau le 
analizează în scopul adăugării unei valori 
substanțiale și oferă datele rezultate 
utilizatorilor de date, cu excepția cazului 
în care aceștia au o relație directă cu 
deținătorii de date în scopul furnizării de 
servicii de intermediere de date;
(b) serviciile utilizate exclusiv de un 
singur deținător de date pentru a permite 
utilizarea datelor pe care le deține sau 
folosite de către mai multe entități juridice 
dintr-un grup închis, inclusiv colaborări 
sau relații ca furnizor sau client definite 
prin contract, în special cele care au ca 
obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectelor și 
dispozitivelor conectate la internetul 
obiectelor; 
(c) serviciile care se axează pe 
intermedierea de conținuturi protejate 
prin drepturi de autor; 
(d) serviciile furnizorilor de sisteme 
centralizate de raportare, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 
53 din Directiva 2014/65/UE, și prestatorii 
de servicii de informare cu privire la 
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conturi, astfel cum sunt definiți la 
articolul 4 punctul 19 din Directiva (UE) 
2015/2366;

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15b) „servicii ale cooperativelor de 
date” înseamnă servicii care sprijină 
persoane vizate sau întreprinderi 
unipersonale sau IMM-uri, care sunt 
membre ale cooperativei sau care conferă 
cooperativei competența de a negocia 
termenele și condițiile de prelucrare a 
datelor înainte de a-și da consimțământul, 
să facă alegeri în cunoștință de cauză 
înainte de a consimți la prelucrarea 
datelor, iar pe de altă parte, prevăd 
mecanisme de schimb de puncte de vedere 
în legătură cu scopurile și condițiile de 
prelucrare a datelor care ar reprezenta cel 
mai bine interesele persoanelor vizate sau 
ale persoanelor juridice.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datelor deținute de instituțiile 
culturale și de învățământ;

(c) datelor deținute de instituțiile 
culturale și protejate prin drepturi de 
proprietate intelectuală;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) datelor deținute de instituțiile de 
învățământ;

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile din prezentul capitol nu 
creează nicio obligație pentru organismele 
din sectorul public de a permite reutilizarea 
datelor și nici nu exonerează organismele 
din sectorul public de obligațiile de 
confidențialitate care le revin. Prezentul 
capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii 
și nici dreptului național sau acordurilor 
internaționale la care Uniunea sau statele 
membre sunt părți în ceea ce privește 
protecția categoriilor de date prevăzute la 
alineatul (1). Prezentul capitol nu aduce 
atingere dreptului Uniunii și nici dreptului 
național în ceea ce privește accesul la 
documente sau obligațiile care revin 
organismelor din sectorul public în temeiul 
dreptului Uniunii și al dreptului național de 
a permite reutilizarea datelor.

(3) Dispozițiile din prezentul capitol nu 
creează nicio obligație pentru organismele 
din sectorul public de a permite reutilizarea 
datelor și nici nu exonerează organismele 
din sectorul public de obligațiile de 
confidențialitate care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii sau dreptului național. 
Prezentul capitol nu aduce atingere 
dreptului Uniunii și nici dreptului național 
sau acordurilor internaționale la care 
Uniunea sau statele membre sunt părți în 
ceea ce privește protecția categoriilor de 
date prevăzute la alineatul (1). Prezentul 
capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii 
și nici dreptului național în ceea ce privește 
accesul la documente sau obligațiile care 
revin organismelor din sectorul public în 
temeiul dreptului Uniunii și al dreptului 
național de a permite reutilizarea datelor.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
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ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici.

ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici. Astfel de acorduri sau 
practici și drepturile exclusive acordate în 
temeiul acestora sunt nule.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Perioada de exclusivitate a 
dreptului de reutilizare a datelor nu 
depășește trei ani. În cazul în care se 
încheie un contract, durata contractului 
atribuit este aliniată la perioada de 
exclusivitate.

(5) Perioada de exclusivitate a 
dreptului de reutilizare a datelor nu 
depășește 12 luni. În cazul în care se 
încheie un contract, durata contractului 
atribuit este aliniată la perioada de 
exclusivitate.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atribuirea unui drept exclusiv în 
temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv 
motivele pentru care este necesar să se 
acorde un astfel de drept, sunt 
transparente și puse la dispoziția 
publicului online, indiferent de o posibilă 
publicare referitoare la atribuirea unui 
contract de achiziții publice sau de 
concesiune.

(6) Atribuirea unui drept exclusiv în 
temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv 
justificarea motivată pentru care este 
necesar să se acorde un astfel de drept, este 
transparentă și pusă la dispoziția 
publicului online, indiferent de o posibilă 
publicare referitoare la atribuirea unui 
contract de achiziții publice sau de 
concesiune.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acordurile sau alte practici care fac 
obiectul interdicției prevăzute la 
alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (2) și care au fost 
încheiate înainte de data intrării în vigoare 
a prezentului regulament încetează la 
sfârșitul contractului și, în orice caz, în 
termen de cel mult trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Acordurile sau alte practici care fac 
obiectul interdicției prevăzute la 
alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (2) și care au fost 
încheiate înainte de data intrării în vigoare 
a prezentului regulament încetează la 
sfârșitul contractului și, în orice caz, în 
termen de cel mult un an de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele din sectorul public 
care, în temeiul legislației naționale, au 
competența de a acorda sau de a refuza 
accesul în vederea reutilizării uneia sau 
mai multor categorii de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) pun la dispoziția 
publicului condițiile pentru permiterea unei 
astfel de reutilizări. În îndeplinirea acestei 
sarcini, aceste organisme pot fi asistate de 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1).

(1) Organismele din sectorul public 
care, în temeiul legislației naționale, au 
competența de a acorda sau de a refuza 
accesul în vederea reutilizării uneia sau 
mai multor categorii de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) sunt dotate cu 
resursele umane și financiare necesare și 
pun la dispoziția publicului condițiile 
pentru permiterea unei astfel de reutilizări 
și procedura de cerere a reutilizării prin 
punctul unic de informare la care se face 
referire la articolul 8. În îndeplinirea 
acestei sarcini, aceste organisme pot fi 
asistate de organismele competente 
menționate la articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Condițiile de reutilizare sunt 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv în ceea ce 
privește categoriile de date și scopurile 

(2) Condițiile de reutilizare sunt 
nediscriminatorii, transparente, 
proporționale și justificate în mod obiectiv 
în ceea ce privește categoriile de date și 
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reutilizării, precum și natura datelor pentru 
care este permisă reutilizarea. Aceste 
condiții nu se utilizează pentru a restrânge 
concurența.

scopurile reutilizării, precum și natura 
datelor pentru care este permisă 
reutilizarea. Respectivele condiții nu se 
utilizează pentru a restrânge concurența, 
inclusiv prin conceperea lor într-un mod 
care să restricționeze participarea IMM-
urilor, întreprinderilor nou-înființate sau 
actorilor societății civile.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele din sectorul public pot 
impune obligația de a se reutiliza numai 
date prelucrate în prealabil, în cazul în 
care această prelucrare prealabilă vizează 
anonimizarea sau pseudonimizarea 
datelor cu caracter personal sau ștergerea 
informațiilor comerciale confidențiale, 
inclusiv a secretelor comerciale.

(3) Organismele din sectorul public se 
asigură că natura protejată a datelor este 
păstrată, ceea ce poate include prevederea 
următoarelor cerințe:

(a) să acorde acces la datele reutilizate 
numai când organismul din sectorul 
public sau organismul competent s-a 
asigurat că datele au fost anonimizate sau 
pseudonimizate în cazul datelor cu 
caracter personal și că datele au fost 
modificate, agregate sau tratate prin orice 
altă metodă de control al divulgării în 
cazul informațiilor comerciale 
confidențiale, inclusiv al secretelor 
comerciale sau al conținutului protejat 
prin drepturi de proprietate intelectuală; 
în cazul în care datele destinate 
reutilizării au fost pseudonimizate, 
acestea pot fi accesate numai într-un 
mediu de prelucrare securizat;
(b) să acceseze și să reutilizeze datele 
de la distanță într-un mediu de prelucrare 
securizat, pus la dispoziție și controlat de 
organismul din sectorul public;
(c) să acceseze și să reutilizeze datele 
în spațiile fizice în care se află mediul de 
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prelucrare securizat, în conformitate cu 
standarde înalte de securitate, dacă 
accesul de la distanță nu poate fi permis, 
fără a se pune în pericol drepturile și 
interesele părților terțe.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele din sectorul public 
pot impune obligații, respectiv

eliminat

(a) de a se accesa și a se reutiliza 
datele într-un mediu de prelucrare 
securizat, pus la dispoziție și controlat de 
sectorul public;
(b) de a se accesa și a se reutiliza 
datele în spațiile fizice în care se află 
mediul de prelucrare securizat, dacă 
accesul de la distanță nu poate fi permis 
fără a se pune în pericol drepturile și 
interesele părților terțe.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat utilizat. Organismul 
din sectorul public este în măsură să 
verifice orice rezultate ale prelucrării 
datelor efectuate de către reutilizator și își 
rezervă dreptul de a interzice utilizarea 
rezultatelor care conțin informații ce pun în 
pericol drepturile și interesele terților.

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat utilizat, inclusiv 
standarde de securitate cibernetică de 
nivel înalt. Organismul din sectorul public 
își rezervă dreptul să verifice procesul, 
mijloacele și orice rezultate ale prelucrării 
datelor efectuate de către reutilizator și își 
rezervă dreptul, după ce îi oferă 
reutilizatorului posibilitatea de a furniza 
informații suplimentare, de a interzice 
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utilizarea rezultatelor care conțin informații 
ce pun în pericol drepturile și interesele 
terților, cum ar fi drepturile de proprietate 
intelectuală, secretele comerciale sau 
drepturile menționate în 
Regulamentul (UE) 2016/679. 
Reutilizarea datelor este condiționată de 
încheierea de către reutilizator a unui 
acord de confidențialitate.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care reutilizarea datelor 
nu poate fi autorizată în conformitate cu 
obligațiile prevăzute la alineatele (3)–(5) și 
nu există niciun alt temei juridic pentru 
transmiterea datelor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, 
organismele din sectorul public îi sprijină 
pe reutilizatori să solicite consimțământul 
persoanelor vizate și/sau permisiunea din 
partea entităților juridice ale căror drepturi 
și interese ar putea fi afectate de o astfel de 
reutilizare, atunci când acest lucru este 
fezabil și nu antrenează costuri 
disproporționate pentru sectorul public. În 
îndeplinirea acestei sarcini, aceste 
organisme pot fi asistate de organismele 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1).

(6) În cazul în care reutilizarea datelor 
nu poate fi autorizată în conformitate cu 
obligațiile prevăzute la alineatele (3)–(5) și 
nu există niciun alt temei juridic pentru 
transmiterea datelor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, 
organismele din sectorul public îi sprijină 
pe reutilizatori să solicite consimțământul 
valabil al persoanelor vizate, în măsura în 
care există un temei juridic pentru ca 
organismul din sectorul public să obțină 
consimțământul lor, și/sau permisiunea 
din partea entităților juridice ale căror 
drepturi și interese ar putea fi afectate de o 
astfel de reutilizare, atunci când acest lucru 
este fezabil și nu antrenează costuri 
disproporționate pentru sectorul public și 
când nu există motive de a considera că o 
combinare a seturilor de date fără 
caracter personal ar conduce la 
identificarea persoanelor vizate. În 
îndeplinirea acestei sarcini, aceste 
organisme pot fi asistate de organismele 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1).

Amendamentul 88
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care organismele din 
sectorul public pun la dispoziție date cu 
caracter personal în vederea reutilizării în 
temeiul prezentului articol, organismele 
din sectorul public sprijină persoanele 
vizate în exercitarea drepturilor lor, 
inclusiv în relație cu orice reutilizatori. În 
îndeplinirea acestei sarcini, organismele 
din sectorul public pot fi asistate de 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Atunci când datele solicitate sunt 
considerate confidențiale, în conformitate 
cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național 
privind confidențialitatea comercială, 
organismele din sectorul public se asigură 
că informațiile confidențiale nu vor fi 
divulgate ca urmare a reutilizării.

(8) Atunci când datele solicitate sunt 
considerate confidențiale, în conformitate 
cu dreptul Uniunii sau cu dreptul național, 
organismele din sectorul public se asigură 
că informațiile confidențiale nu vor fi 
divulgate ca urmare a reutilizării.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 1– partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să stabilească 
dacă mecanismele juridice, de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
normelor dintr-o țară terță:

(9) În consultare cu Comitetul 
european pentru inovare în domeniul 
datelor și atunci când volumul cererilor 
de reutilizare a datelor fără caracter 
personal din anumite țări terțe justifică 
acest lucru, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
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articolul 28 pentru a completa prezentul 
regulament, prin care să stabilească dacă 
mecanismele juridice, de supraveghere și 
de asigurare a respectării normelor din țara 
terță respectivă:

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Respectivele acte delegate nu aduc 
atingere deciziilor privind caracterul 
adecvat al nivelului de protecție prevăzute 
la articolul 45 din Regulamentul (UE) 
2016/679, inclusiv în cazurile în care 
datele cu caracter personal și cele fără 
caracter personal sunt legate în mod 
indisolubil.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 – paragraful 1– partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Organismele din sectorul public 
transmit date confidențiale sau date 
protejate de drepturi de proprietate 
intelectuală unui reutilizator care 
intenționează să transfere datele către o 
țară terță, alta decât o țară desemnată în 
conformitate cu alineatul (9), numai dacă 
reutilizatorul se angajează:

(10) Organismele din sectorul public 
transmit date confidențiale fără caracter 
personal sau date protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală unui reutilizator 
care intenționează să transfere datele 
respective către o țară terță, alta decât o 
țară desemnată în conformitate cu 
alineatul (9), numai dacă reutilizatorul se 
angajează:

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să respecte obligațiile impuse în 
conformitate cu alineatele (7)–(8) chiar și 
după transferul datelor către țara terță; 
precum și

(a) să respecte obligațiile impuse în 
conformitate cu alineatele (7) și (8) chiar și 
după transferul datelor către țara terță; and

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să accepte competența instanțelor 
din statul membru al organismului din 
sectorul public în ceea ce privește orice 
litigiu legat de respectarea obligației 
prevăzute la litera (a).

(b) să accepte competența instanțelor 
din statul membru al organismului din 
sectorul public care transmite datele în 
ceea ce privește orice litigiu legat de 
respectarea alineatelor (7) și (8).

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 – paragrafele 1 a-1 d (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele din sectorul public, după caz 
și în măsura capacităților lor, oferă 
orientări și sprijin reutilizatorilor, cu 
scopul de a-i susține în îndeplinirea 
obligațiilor menționate la primul 
paragraf.
Comisia emite orientări privind obligațiile 
menționate la primul paragraf, în special 
pentru a sprijini reutilizatorii.
Comisia mai stabilește prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, clauze 
contractuale standard pentru transferul 
de către reutilizatori a datelor fără 
caracter personal către o țară terță, astfel 
cum se menționează la primul paragraf.
Actele de punere în aplicare menționate la 
al patrulea paragraf din prezentul alineat 
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sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 29 alineatul (2).

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care actele specifice ale 
Uniunii adoptate în conformitate cu o 
procedură legislativă stabilesc că anumite 
categorii de date fără caracter personal 
deținute de organismele din sectorul public 
sunt considerate a fi extrem de sensibile în 
sensul prezentului articol, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 28, acte delegate de completare a 
prezentului regulament prin stabilirea unor 
condiții speciale aplicabile transferurilor 
către țări terțe. Condițiile pentru transferul 
către țări terțe se bazează pe natura 
categoriilor de date identificate în actul 
Uniunii și pe motivele pentru care sunt 
considerate extrem de sensibile, 
nediscriminatorii și limitate la ceea ce este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
politică publică identificate în actul 
legislativ al Uniunii, cum ar fi siguranța și 
sănătatea publică, precum și riscurile de 
reidentificare a datelor anonimizate pentru 
persoanele vizate, în conformitate cu 
obligațiile internaționale ale Uniunii. 
Acestea pot include condiții aplicabile 
transferului sau acorduri tehnice în această 
privință, limitări în ceea ce privește 
reutilizarea datelor în țări terțe sau 
categoriile de persoane care au dreptul să 
transfere astfel de date către țări terțe ori, în 
cazuri excepționale, restricții în ceea ce 
privește transferurile către țări terțe.

(11) Actele specifice ale Uniunii 
adoptate în conformitate cu o procedură 
legislativă pot stabili că anumite categorii 
de date fără caracter personal deținute de 
organismele din sectorul public sunt 
considerate a fi extrem de sensibile în 
sensul prezentului articol, în cazul în care 
transferul lor către țări terțe poate pune în 
pericol obiectivele de politică ale Uniunii, 
cum ar fi siguranța și sănătatea publică, 
sau poate antrena riscul de reidentificare 
a datelor anonimizate. Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 28, acte delegate de completare a 
prezentului regulament prin stabilirea unor 
condiții speciale aplicabile transferurilor 
către țări terțe, pe baza recomandărilor 
Comitetului european pentru inovare în 
domeniul datelor. Condițiile pentru 
transferul către țări terțe se bazează pe 
natura categoriilor de date identificate în 
actul Uniunii și pe motivele pentru care 
sunt considerate extrem de sensibile, 
nediscriminatorii și limitate la ceea ce este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
politică publică identificate în actul 
legislativ al Uniunii, cum ar fi siguranța și 
sănătatea publică, precum și riscurile de 
reidentificare a datelor anonimizate pentru 
persoanele vizate, în conformitate cu 
obligațiile internaționale ale Uniunii. 
Acestea pot include condiții aplicabile 
transferului sau acorduri tehnice în această 
privință, limitări în ceea ce privește 
reutilizarea datelor în țări terțe sau 
categoriile de persoane care au dreptul să 
transfere astfel de date către țări terțe ori, în 
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cazuri excepționale, restricții în ceea ce 
privește transferurile către țări terțe.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la transferul datelor către țara terță 
respectivă.

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la intenția de a transfera datele către țara 
terță respectivă și la scopul acestui 
transfer.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele trebuie să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv și nu trebuie să 
restrângă concurența.

(2) Taxele percepute conform 
alineatului (1) trebuie să fie transparente, 
nediscriminatorii, proporționale cu 
costurile aferente furnizării datelor 
pentru reutilizare, și justificate în mod 
obiectiv și nu trebuie să restrângă 
concurența.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele din sectorul public 
trebuie să se asigure că taxele pot fi plătite 
online prin intermediul serviciilor de plăți 
transfrontaliere disponibile pe scară largă, 

(3) Organismele din sectorul public 
trebuie să se asigure că taxele pot fi plătite 
și online prin intermediul serviciilor de 
plăți transfrontaliere disponibile pe scară 
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fără discriminare în funcție de locul în care 
se află sediul furnizorului de servicii de 
plată, locul emiterii instrumentului de plată 
sau locul în care se află contul de plăți în 
Uniune.

largă, fără discriminare în funcție de locul 
în care se află sediul furnizorului de 
servicii de plată, locul emiterii 
instrumentului de plată sau locul în care se 
află contul de plăți.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
în scopuri necomerciale și de către 
întreprinderile mici și mijlocii, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat.

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
în scopuri necomerciale și de către IMM-
uri și întreprinderi nou-înființate, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat. În această privință, organismele 
din sectorul public pot, de asemenea, să 
pună la dispoziție datele în schimbul unei 
taxe reduse sau gratuit, în special IMM-
urilor și întreprinderilor nou-înființate, 
societății civile, precum și instituțiilor de 
învățământ.
În acest scop, organismele din sectorul 
public pot stabili o listă de categorii de 
reutilizatori cărora le sunt puse la 
dispoziție date contra unei taxe reduse sau 
gratuit. Lista respectivă, împreună cu 
criteriile utilizate pentru stabilirea 
acesteia, se fac publice.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează unul 
sau mai multe organisme competente, care 
pot fi sectoriale, pentru a sprijini 
organismele din sectorul public care 

(1) Statele membre desemnează unul 
sau mai multe organisme competente, care 
pot fi sectoriale, pentru a sprijini 
organismele din sectorul public care 
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autorizează accesul la reutilizarea 
categoriilor de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) în exercitarea 
acestei sarcini.

autorizează accesul la reutilizarea 
categoriilor de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) în exercitarea 
acestei sarcini. Pentru a îndeplini cerințele 
prevăzute în prezentul regulament, statele 
membre pot delega sarcinile unui 
organism sau unor organisme competente 
existente, atât timp cât sunt îndeplinite 
cerințele prevăzute la alineatul (4) din 
prezentul articol.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oferirea de orientări și asistență 
tehnică în legătură cu modul optim de 
structurare și stocare a datelor pentru a le 
face ușor accesibile, în special prin 
interfețe de programare a aplicațiilor, 
interoperabile, transferabile și accesibile 
pentru căutare, ținând seama de cele mai 
bune practici de prelucrare a datelor, 
precum și de toate standardele tehnice și 
de reglementare existente;

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de asistență tehnică în 
aplicarea tehnicilor testate care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează confidențialitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 
pseudonimizare, anonimizare, 
generalizare, eliminare și randomizare a 
datelor cu caracter personal;

(b) furnizarea de asistență tehnică 
pentru pseudonimizare și care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează efectiv confidențialitatea, 
integritatea și accesibilitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 
anonimizare, generalizare, eliminare, 
randomizare a datelor cu caracter personal 
sau a altor metode de protecție a 
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confidențialității de ultimă generație, 
precum și de ștergere a informațiilor 
confidențiale din punct de vedere 
comercial, inclusiv a secretelor 
comerciale sau a conținutului protejat de 
drepturi de proprietate intelectuală;

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public, după caz, în obținerea 
consimțământului sau a permisiunii 
reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele în 
scopuri altruiste sau în alte scopuri, în 
conformitate cu deciziile specifice ale 
deținătorilor de date, inclusiv cu privire la 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc prelucrarea 
datelor;

(c) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public, după caz, în obținerea 
consimțământului sau a permisiunii 
reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele în 
scopuri altruiste sau în alte scopuri, în 
conformitate cu deciziile specifice ale 
deținătorilor de date, inclusiv cu privire la 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc prelucrarea 
datelor și acordarea de asistență 
organismelor publice în crearea de 
mecanisme tehnice care permit 
transmiterea de cereri de aprobare din 
partea reutilizatorilor, acolo unde este 
fezabil în practică;

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dezvoltarea unei abordări și a unor 
procese armonizate, după caz, pentru ca 
organismele din sectorul public să pună 
la dispoziție date științifice în scopuri de 
cercetare;

Amendamentul 106
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public cu privire la caracterul 
adecvat al angajamentelor asumate de un 
reutilizator, în conformitate cu articolul 5 
alineatul (10).

(d) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public cu privire la caracterul 
adecvat și conform al angajamentelor 
asumate de un reutilizator, în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (10).

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) De asemenea, organismelor 
competente li se poate încredința, în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
național care reglementează autorizarea 
accesului, sarcina de a acorda accesul 
pentru reutilizarea categoriilor de date 
menționate la articolul 3 alineatul (1). În 
cursul îndeplinirii sarcinii lor de acordare 
sau de refuzare a accesului în vederea 
reutilizării, acestor organisme competente 
li se aplică articolele 4, 5, 6 și articolul 8 
alineatul (3).

(3) De asemenea, organismelor 
competente li se poate încredința, în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
național care reglementează autorizarea 
accesului, sarcina de a acorda accesul 
pentru reutilizarea categoriilor de date 
menționate la articolul 3 alineatul (1). În 
cursul îndeplinirii sarcinii lor de acordare 
sau de refuzare a accesului în vederea 
reutilizării, acestor organisme competente 
li se aplică articolele 4, 5 și 6.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cererile de reutilizare a 
categoriilor de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) se aprobă sau se 
refuză de către organismele publice 
competente sau de către organismele 
competente menționate la alineatul (1) de 
la prezentul articol fără întârziere și, în 
orice caz, în termen de două luni de la 
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data solicitării. Pentru a contribui la 
aplicarea consecventă a prezentului 
regulament, organismele competente din 
sectorul public cooperează între ele și, 
după caz, cu Comisia, atunci când refuză 
cererile de reutilizare a categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul 
(1).

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Orice persoană fizică sau juridică 
afectată de o decizie a unui organism din 
sectorul public sau a unui organism 
competent, după caz, are dreptul la o cale 
de atac eficientă împotriva unei astfel de 
decizii în fața instanțelor din statul 
membru în care este situat organismul 
relevant.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul sau organismele 
competente trebuie să dispună de capacități 
juridice și tehnice adecvate și de cunoștințe 
de specialitate pentru a fi în măsură să 
respecte legislația Uniunii sau legislația 
națională relevantă privind regimurile de 
acces pentru categoriile de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1).

(4) Organismul sau organismele 
competente trebuie să dispună de capacități 
juridice, financiare și tehnice adecvate și 
de cunoștințe de specialitate și să fie 
suficient dotate cu personal competent 
pentru a fi în măsură să respecte legislația 
Uniunii sau legislația națională relevantă 
privind regimurile de acces pentru 
categoriile de date menționate la articolul 3 
alineatul (1).

Amendamentul 111
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre trebuie să 
comunice Comisiei identitatea 
organismelor competente desemnate în 
temeiul alineatului (1) până la [data 
aplicării prezentului regulament]. De 
asemenea, ele trebuie să comunice 
Comisiei orice modificare ulterioară a 
identității organismelor respective.

(5) Statele membre trebuie să facă 
publică și să comunice Comisiei 
identitatea organismelor competente 
desemnate în temeiul alineatului (1) până 
la... [data aplicării prezentului regulament]. 
De asemenea, ele trebuie să facă publică și 
să comunice Comisiei orice modificare 
ulterioară a identității organismelor 
respective.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
informațiile relevante privind aplicarea 
articolelor 5 și 6 sunt disponibile prin 
intermediul unui punct unic de informare.

(1) Statele membre se asigură că toate 
informațiile relevante privind aplicarea 
articolelor 5 și 6 sunt disponibile și ușor 
accesibile prin intermediul unui punct unic 
de informare.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Punctul unic de informare primește 
cereri de reutilizare a categoriilor de date 
menționate la articolul 3 alineatul (1) și le 
transmite organismelor competente din 
sectorul public sau organismelor 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1), după caz. Punctul unic de 
informare pune la dispoziție, prin mijloace 
electronice, un registru al resurselor de date 
disponibile conținând informații relevante 
ce descriu natura datelor disponibile.

(2) Punctul unic de informare primește 
cereri de reutilizare a categoriilor de date 
menționate la articolul 3 alineatul (1) și le 
transmite, acolo unde este posibil și 
adecvat prin mijloace automatizate, 
organismelor competente din sectorul 
public sau organismelor competente 
menționate la articolul 7 alineatul (1), după 
caz. Punctul unic de informare pune la 
dispoziție, prin mijloace electronice, un 
registru cu funcție de căutare al resurselor 
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de date disponibile conținând informații 
relevante ce descriu natura datelor 
disponibile, inclusiv cel puțin formatul și 
dimensiunea datelor și condițiile pentru 
reutilizarea lor.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punctul unic de informare oferă 
un registru public electronic al punctelor 
unice de informare din toate celelalte 
state membre și este conectat la portalul 
digital unic instituit prin Regulamentul 
(UE) 2018/1724 al Parlamentului 
European și al Consiliului1a.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1724 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 2 octombrie 2018 privind înființarea 
unui portal digital unic (gateway) pentru 
a oferi acces la informații, la proceduri și 
la servicii de asistență și de soluționare a 
problemelor și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO 
L 295, 21.11.2018, p. 1).

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Punctul unic de informare poate 
stabili un canal de informare separat, 
simplificat și bine documentat pentru 
IMM-uri și întreprinderi nou-înființate, 
care să răspundă nevoilor și capacităților 
acestora legate de solicitarea reutilizării 
categoriilor de date menționate la 
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articolul 3 alineatul (1).

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) Comisia creează un punct unic de 
informare european care oferă un 
registru electronic de date cu funcție de 
căutare disponibil în punctele de 
informare unice naționale și informații 
suplimentare privind modul de solicitare a 
datelor prin intermediul punctelor de 
informare unice.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de reutilizare a 
categoriilor de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) se aprobă sau se 
refuză de către organismele competente 
din sectorul public sau de către 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1) într-un termen 
rezonabil și, în orice caz, în termen de 
două luni de la data solicitării.

eliminat

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice persoană fizică sau juridică 
afectată de o decizie a unui organism din 
sectorul public sau a unui organism 

eliminat
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competent, după caz, are dreptul la o cale 
de atac eficientă împotriva unei astfel de 
decizii în fața instanțelor din statul 
membru în care este situat organismul 
relevant.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de partajare de date Servicii de intermediere de date

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Face obiectul unei proceduri de 
notificare furnizarea următoarelor 
servicii de partajare de date:

(1) Acest capitol se aplică furnizării de 
servicii de intermediere de date. 
Respectivele servicii includ:

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile de intermediere între 
deținătorii de date care sunt persoane 
juridice și utilizatorii de date potențiali, 
inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor 
tehnice sau de altă natură care permit 
furnizarea unor astfel de servicii; aceste 
servicii pot include schimburi bilaterale sau 
multilaterale de date sau crearea de 
platforme sau baze de date care permit 
schimbul sau exploatarea în comun a 
datelor, precum și instituirea unei 
infrastructuri specifice pentru punerea în 

(a) serviciile de intermediere între 
deținătorii de date și utilizatorii de date 
potențiali, inclusiv punerea la dispoziție a 
mijloacelor tehnice sau de altă natură care 
permit furnizarea unor astfel de servicii; 
aceste servicii pot include schimburi 
bilaterale sau multilaterale de date sau 
crearea de platforme sau baze de date care 
permit schimbul sau exploatarea în comun 
a datelor, precum și instituirea unei 
infrastructuri specifice pentru punerea în 
legătură a deținătorilor de date și a 
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legătură a deținătorilor de date și a 
utilizatorilor de date;

utilizatorilor de date;

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) serviciile de intermediere între 
persoanele vizate care doresc să își pună la 
dispoziție datele cu caracter personal și 
utilizatorii de date potențiali, inclusiv 
punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice 
sau de altă natură care permit furnizarea 
unor astfel de servicii, în exercitarea 
drepturilor prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679;

(b) serviciile de intermediere între 
persoanele vizate care doresc să își pună la 
dispoziție datele cu caracter personal și 
utilizatorii de date potențiali, inclusiv 
punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice 
sau de altă natură care permit furnizarea 
unor astfel de servicii, și în special 
facilitarea exercitării drepturilor 
persoanelor vizate prevăzute în 
Regulamentul(UE)2016/679;

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) serviciile cooperativelor de date, și 
anume serviciile care, pe de o parte, 
sprijină persoanele vizate sau 
întreprinderile unipersonale sau 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii care sunt membre ale 
cooperativei sau care conferă cooperativei 
competența de a negocia termenele și 
condițiile de prelucrare a datelor înainte 
de a-și da consimțământul, în a face 
alegeri în cunoștință de cauză înainte de a 
consimți cu privire la prelucrarea datelor, 
iar pe de altă parte, prevăd mecanisme de 
schimb de opinii cu privire la scopurile și 
condițiile de prelucrare a datelor care ar 
reprezenta cel mai bine interesele 
persoanelor vizate sau ale persoanelor 
juridice.

(c) serviciile cooperativelor de date.
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Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere 
aplicării altor acte legislative ale Uniunii și 
naționale în cazul furnizorilor de servicii 
de partajare de date, inclusiv 
competențelor autorităților de supraveghere 
de a asigura respectarea legislației 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul concurenței.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere 
aplicării altor acte legislative ale Uniunii și 
naționale în cazul serviciilor de 
intermediere de date, inclusiv 
competențelor autorităților de supraveghere 
de a asigura respectarea legislației 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul concurenței.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Furnizarea serviciilor de 
intermediere de date este supusă 
articolelor 10 și 11.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Autoritatea competentă 
menționată la articolul 12 confirmă, la 
cererea unui furnizor de servicii de 
intermediere de date, că furnizorul 
respectă articolele 10 și 11. La primirea 
unei astfel de confirmări, furnizorul 
respectiv poate utiliza titlul „furnizor de 
servicii de intermediere de date 
recunoscut în Uniune” în comunicările 
sale scrise și verbale, precum și un logo 



RR\1237015RO.docx 91/435 PE691.139

RO

comun.
Pentru a se asigura că furnizorii de 
servicii de intermediere de date 
recunoscuți în Uniune sunt ușor de 
identificat în întreaga Uniune, Comisia 
stabilește, prin acte de punere în aplicare, 
un design pentru logoul comun. 
Furnizorii de servicii de intermediere de 
date recunoscuți în Uniune afișează în 
mod clar logoul comun pe fiecare 
publicație online și offline care se referă 
la activitățile lor de intermediere de date.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea furnizorilor de servicii de 
partajare de date

Notificarea furnizorilor de servicii de 
intermediere de date

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de servicii de 
partajare de date care intenționează să 
furnizeze serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) transmite o 
notificare autorității competente 
menționate la articolul 12.

(1) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date care furnizează 
serviciile menționate la articolul 9 
alineatul (1) transmite o notificare 
autorității competente menționate la 
articolul 12.

Amendamentul 129
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de partajare de date 
stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal.

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de intermediere de 
date stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal, 
fără a aduce atingere dreptului Uniunii 
care reglementează acțiunile 
transfrontaliere pentru despăgubiri și 
procedurile conexe.

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un furnizor de servicii de partajare 
de date care nu este stabilit în Uniune, dar 
oferă serviciile menționate la articolul 9 
alineatul (1) în cadrul Uniunii, numește un 
reprezentant legal într-unul dintre statele 
membre în care sunt oferite serviciile 
respective. Furnizorul se consideră a fi sub 
jurisdicția statului membru în care este 
stabilit reprezentantul legal.

(3) Un furnizor de servicii de 
intermediere de date care nu este stabilit în 
Uniune, dar oferă serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) în cadrul Uniunii, 
desemnează un reprezentant legal într-unul 
dintre statele membre în care sunt oferite 
serviciile respective. În scopurile 
garantării respectării prezentului 
regulament, reprezentantul legal este 
împuternicit de furnizorul de servicii de 
intermediere de date să acționeze în 
numele său sau împreună cu acesta, în 
special atunci când este abordat de 
autoritățile competente sau de persoanele 
vizate și deținătorii de date, cu privire la 
toate aspectele legate de serviciul sau 
serviciile de intermediere de date 
furnizate. Reprezentantul legal 
îndeplinește sarcinile în conformitate cu 
mandatul primit de la furnizorul de 
servicii de intermediere de date, inclusiv 
cooperând cu autoritățile competente și 
demonstrându-le pe larg, la cerere, 
acțiunile întreprinse și măsurile luate de 
furnizor pentru a asigura respectarea 
prezentului regulament. Furnizorul de 
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servicii de intermediere de date se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care este stabilit reprezentantul 
legal.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma notificării, furnizorul de 
servicii de partajare de date poate începe 
activitatea, sub rezerva condițiilor 
prevăzute în prezentul capitol.

(4) În urma notificării, furnizorul de 
servicii de intermediere de date poate 
începe activitatea, sub rezerva condițiilor 
prevăzute în prezentul capitol.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Notificarea conferă furnizorului 
dreptul de a furniza servicii de partajare de 
date în toate statele membre.

(5) Notificarea conferă furnizorului de 
servicii de intermediere de date dreptul de 
a furniza servicii de intermediere de date 
în toate statele membre.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea furnizorului de servicii 
de partajare de date;

(a) denumirea furnizorului de servicii 
de intermediere de date;

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) statutul și forma juridică, precum și 
numărul de înregistrare al furnizorului, în 
cazul în care acesta este înregistrat în 
registrul comerțului sau într-un alt registru 
public similar;

(b) statutul și forma juridică, precum și 
structura acționariatului, filialele 
relevante și numărul de înregistrare al 
furnizorului de servicii de intermediere de 
date, în cazul în care acesta este înregistrat 
în registrul comerțului sau într-un alt 
registru public similar;

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) adresa sediului principal al 
furnizorului în Uniune, dacă există, și, 
după caz, a oricărei sucursale secundare 
dintr-un alt stat membru sau cea a 
reprezentantului legal desemnat în 
conformitate cu alineatul (3);

(c) adresa sediului principal al 
furnizorului de servicii de intermediere de 
date în Uniune, dacă există, și, după caz, a 
oricărei sucursale secundare dintr-un alt 
stat membru sau cea a reprezentantului 
legal desemnat în conformitate cu 
alineatul (3);

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un site internet unde pot fi găsite 
informații cu privire la furnizor și la 
activitățile sale, după caz;

(d) un site internet, unde pot fi găsite 
informații complete și actualizate cu 
privire la furnizorul de servicii de 
intermediere de date și activitățile sale, 
după caz;

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) persoanele de contact și datele de 
contact ale furnizorului;

(e) persoanele de contact și datele de 
contact ale furnizorului de servicii de 
intermediere de date;

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul intenționează să îl furnizeze;

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date intenționează să îl furnizeze;

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) data estimată pentru începerea 
activității;

(g) data estimată pentru începerea 
activității sau data la care a început 
activitatea;

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) statele membre în care furnizorul 
intenționează să furnizeze servicii.

eliminat

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Autoritatea competentă se asigură 
că procedura de notificare nu impune 
obstacole nejustificate pentru IMM-uri, 
întreprinderi nou-înființate și 
organizațiile societății civile și garantează 
nediscriminarea și concurența.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cererea furnizorului, autoritatea 
competentă emite, în termen de o 
săptămână, o declarație standardizată prin 
care confirmă că furnizorul a prezentat 
notificarea menționată la alineatul (4).

(7) La cererea furnizorului de servicii 
de intermediere de date, autoritatea 
competentă emite, în termen de o 
săptămână, o declarație standardizată prin 
care confirmă că furnizorul de servicii de 
intermediere de date a prezentat 
notificarea menționată la alineatul (4) și că 
notificarea conține informațiile 
menționate la alineatul (6).

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea competentă transmite 
fără întârziere fiecare notificare 
autorităților naționale competente ale 
statelor membre prin mijloace electronice.

eliminat

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 9
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru al 
furnizorilor de servicii de partajare de 
date.

(9) Autoritatea competentă informează 
autoritățile competente menționate la 
articolul 12 și Comisia cu privire la fiecare 
nouă notificare, fără întârziere, prin 
mijloace electronice. Comisia ține și 
actualizează regulat un registru public al 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date din Uniune.

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de partajare 
de date.

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind furnizorii de servicii de 
intermediere de date. Autoritatea 
competentă poate, de asemenea, să 
perceapă taxe reduse sau să permită o 
notificare gratuită pentru IMM-uri și 
întreprinderi nou-înființate.

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date transmit autorității 
competente orice modificare a 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (6) în termen de 14 zile 
calendaristice de la data la care are loc 
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modificarea.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care un furnizor de 
servicii de partajare de date își încetează 
activitatea, acesta notifică acest lucru 
autorității competente relevante stabilite în 
temeiul alineatelor (1), (2) și (3) în termen 
de 15 zile. Autoritatea competentă 
transmite fără întârziere fiecare astfel de 
notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice.

(11) În cazul în care un furnizor de 
servicii de intermediere de date își 
încetează activitatea, acesta notifică acest 
lucru autorității competente relevante 
stabilite în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) 
în termen de 15 zile. Autoritatea 
competentă transmite fără întârziere fiecare 
astfel de notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice. Comisia 
actualizează registrul public al 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date din Uniune în mod corespunzător.

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
partajare de date

Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
intermediere de date

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea serviciilor de partajare de date 
menționate la articolul 9 alineatul (1) este 
supusă următoarelor condiții:

Furnizarea serviciilor de intermediere de 
date menționate la articolul 9 alineatul (1) 
este supusă următoarelor condiții:
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Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) furnizorul nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la dispoziția 
utilizatorilor de date, iar serviciile de 
partajare de date sunt plasate într-o 
entitate juridică distinctă;

(1) furnizorul serviciilor de 
intermediere de date nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la dispoziția 
utilizatorilor de date; serviciile de 
intermediere de date sunt plasate într-o 
entitate juridică distinctă;

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) condițiile comerciale (inclusiv 
stabilirea prețurilor) pentru prestarea 
serviciilor de intermediere de date către 
deținătorul sau utilizatorul de date nu pot 
depinde de utilizarea de către acesta a 
altor servicii prestate de același furnizor 
sau de o firmă conexă sau de măsura în 
care el le utilizează;

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) metadatele colectate în urma 
furnizării serviciului de partajare de date 
pot fi utilizate numai pentru dezvoltarea 
serviciului respectiv;

(2) datele colectate cu privire la orice 
activitate a unei persoane fizice sau 
juridice în scopurile furnizării unui 
serviciu de intermediere de date, inclusiv 
data, ora și datele de geolocalizare, durata 
activității și conexiunile stabilite cu alte 
persoane fizice sau juridice de persoana 
care utilizează serviciul sunt utilizate 
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numai pentru dezvoltarea serviciului 
respectiv, ceea ce poate implica utilizarea 
datelor pentru detectarea fraudelor sau 
securitatea cibernetică, și se pun la 
dispoziția deținătorilor de date la cerere;

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) furnizorul se asigură că procedura 
de acces la serviciul său este echitabilă, 
transparentă și nediscriminatorie atât 
pentru deținătorii de date, cât și pentru 
utilizatorii de date, inclusiv în ceea ce 
privește prețurile;

(3) furnizorul de servicii de 
intermediere de date se asigură că 
procedura de acces la serviciul său este 
echitabilă, transparentă și nediscriminatorie 
atât pentru persoanele vizate și deținătorii 
de date, cât și pentru utilizatorii de date, 
inclusiv în ceea ce privește prețurile și 
termenele serviciilor;

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) furnizorul facilitează schimbul de 
date în formatul în care le primește de la 
deținătorul de date și convertește datele în 
formate specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 
internaționale sau europene în materie de 
date;

(4) furnizorul de servicii de 
intermediere de date facilitează schimbul 
de date în formatul în care le primește de la 
deținătorul de date sau de la persoana 
vizată și convertește datele în formate 
specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 
internaționale sau europene în materie de 
date;

Amendamentul 155
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Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) serviciile de intermediere de date 
pot include oferirea de instrumente și 
servicii specifice suplimentare 
deținătorilor de date sau persoanelor 
vizate în scopul facilitării schimbului de 
date, cum ar fi analiza, stocarea 
temporară, agregarea, organizarea, 
conversia, anonimizarea, 
pseudonimizarea; aceste instrumente și 
servicii se utilizează numai la cererea 
explicită sau cu aprobarea explicită a 
deținătorului de date sau a persoanei 
vizate, iar instrumentele terților oferite în 
acest context nu utilizează datele în alte 
scopuri;

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) furnizorul a instituit proceduri 
adecvate pentru a preveni practicile 
frauduloase sau abuzive în ceea ce privește 
accesul la date de către părțile care solicită 
acces prin intermediul serviciilor sale;

(5) furnizorul de servicii de 
intermediere de date a instituit proceduri și 
măsuri adecvate pentru a preveni și a 
monitoriza eventualele practici 
frauduloase sau abuzive în ceea ce privește 
accesul la date de către părțile care solicită 
acces prin intermediul serviciilor sale;

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) furnizorul asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
cazul serviciilor care asigură stocarea 

(6) furnizorul de servicii de 
intermediere de date asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
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datelor, oferă suficiente garanții astfel încât 
să le permită deținătorilor și utilizatorilor 
de date să obțină acces la datele lor în caz 
de insolvență;

cazul serviciilor care asigură stocarea 
datelor, oferă suficiente garanții astfel încât 
să le permită deținătorilor și utilizatorilor 
de date să obțină acces la datele lor, să le 
transfere sau să le recupereze ori, în cazul 
furnizării de servicii de intermediere între 
persoanele vizate și utilizatorii de date, să 
le permită persoanelor vizate să își 
exercite drepturile în caz de insolvență a 
furnizorului;

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) furnizorul de servicii de 
intermediere de date evită efectele de 
blocare și asigură interoperabilitatea cu 
alte servicii de intermediere de date în 
măsura adecvată, în special în ceea ce 
privește formatele datelor și alte standarde 
în materie de date și prin intermediul 
unor standarde deschise, formale sau 
informale, utilizate în mod obișnuit în 
sectorul în care își desfășoară activitatea 
serviciile de intermediere de date. În acest 
sens, până la... [12 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentului regulament], 
Comisia, în consultare cu Comitetul 
pentru inovare în materie de date, 
elaborează orientări privind standardele 
de interoperabilitate;

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) furnizorul instituie măsuri tehnice, 
juridice și organizatorice adecvate pentru a 
împiedica transferul de date sau accesul la 

(7) furnizorul de servicii de 
intermediere de date instituie măsuri 
tehnice, juridice și organizatorice adecvate 
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date fără caracter personal în cazul în care 
transferul sau accesul respectiv este ilegal 
în temeiul dreptului Uniunii;

pentru a împiedica transferul de date sau 
accesul la date fără caracter personal în 
cazul în care transferul sau accesul 
respectiv este ilegal în temeiul dreptului 
Uniunii;

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) furnizorul ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de securitate pentru 
stocarea și transmiterea datelor fără 
caracter personal;

(8) furnizorul de servicii de 
intermediere de date ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de securitate, 
inclusiv standarde de securitate 
cibernetică de ultimă generație, pentru 
stocarea, prelucrarea și transmiterea 
datelor fără caracter personal, iar 
furnizorul asigură în plus cel mai înalt 
nivel de securitate, inclusiv securitatea 
cibernetică de ultimă generație, pentru 
stocarea și transmiterea de informații 
sensibile din punct de vedere concurențial 
și informează fără întârziere autoritatea 
competentă cu privire la orice încălcare a 
securității care pune în pericol securitatea 
datelor;

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) furnizorul a instituit proceduri 
adecvate pentru a asigura conformitatea 
cu normele Uniunii și cu normele 
naționale în materie de concurență;

(9) furnizorul de servicii de 
intermediere de date asigură 
conformitatea cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul intern, în special cu normele în 
materie de concurență și protecție a 
datelor; în cazul în care aceste norme 
impun obligații mai stricte sau mai 
detaliate, acestea prevalează;
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Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) furnizorul care oferă servicii 
persoanelor vizate acționează în interesul 
acestora atunci când facilitează exercitarea 
drepturilor lor, în special prin consilierea 
persoanelor vizate cu privire la potențialele 
utilizări ale datelor și la termenele și 
condițiile standard aferente acestor 
utilizări;

(10) furnizorul de servicii de 
intermediere de date care oferă servicii 
persoanelor vizate acționează în interesul 
acestora atunci când facilitează exercitarea 
drepturilor lor, în special prin consilierea 
persoanelor vizate cu privire la potențialele 
utilizări ale datelor și la termenele și 
condițiile standard aferente acestor 
utilizări;

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) în cazul în care un furnizor oferă 
instrumente pentru obținerea 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor de prelucrare a datelor puse 
la dispoziție de persoane juridice, acesta 
precizează jurisdicția sau jurisdicțiile în 
care se preconizează că va avea loc 
utilizarea datelor.

(11) în cazul în care un furnizor de 
servicii de intermediere de date oferă 
instrumente pentru obținerea 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor de prelucrare a datelor puse 
la dispoziție de persoane juridice, acesta 
precizează jurisdicția sau jurisdicțiile în 
care se preconizează că va avea loc 
utilizarea datelor și le asigură persoanelor 
vizate instrumente cu ajutorul cărora pot 
urmări utilizarea respectivelor date și își 
pot retrage consimțământul și 
deținătorilor de date, instrumente prin 
care își pot retrage permisiunea.

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente desemnate, 
autoritățile pentru protecția datelor, 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, autoritățile responsabile cu 
securitatea cibernetică și alte autorități 
sectoriale relevante fac schimb de 
informații care sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
legătură cu furnizorii de servicii de 
partajare de date.

(3) Competențele autorităților 
competente desemnate nu aduc atingere 
competențelor autorităților pentru 
protecția datelor, ale autorităților naționale 
în domeniul concurenței, ale autorităților 
responsabile cu securitatea cibernetică și 
ale altor autorități sectoriale relevante. În 
conformitate cu competențele care le 
revin în temeiul dreptului Uniunii și al 
dreptului intern, autoritățile respective 
asigură o cooperare strânsă și fac schimb 
de informații care sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
legătură cu furnizorii de servicii de 
intermediere de date și asigură 
consecvența deciziilor luate pentru 
aplicarea prezentului regulament. Pentru 
orice chestiune referitoare la 
conformitatea cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, autoritățile 
de supraveghere competente înființate în 
temeiul regulamentului respectiv sunt pe 
deplin competente.

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita furnizorilor de 
servicii de partajare de date toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
articolele 10 și 11. Toate cererile de 
informații trebuie să fie proporționale cu 
îndeplinirea sarcinii și se motivează.

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita furnizorilor de 
servicii de intermediere de date sau 
reprezentanților lor legali toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
articolele 10 și 11. Toate cererile de 
informații trebuie să fie proporționale cu 
îndeplinirea sarcinii și se motivează.

Amendamentul 166
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care constată că un 
furnizor de servicii de partajare de date nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prevăzute la articolul 10 sau 11, autoritatea 
competentă notifică furnizorului în cauză 
constatările respective și îi oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere într-un termen rezonabil.

(3) În cazul în care constată că un 
furnizor de servicii de intermediere de date 
nu respectă una sau mai multe dintre 
cerințele prevăzute la articolul 10 sau 11, 
autoritatea competentă notifică furnizorului 
de servicii de intermediere de date în 
cauză constatările respective și îi oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere în cel mai scurt timp.

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
nerespectării menționate la alineatul (3) fie 
imediat, fie într-un termen rezonabil și 
adoptă măsuri corespunzătoare și 
proporționale pentru a asigura respectarea 
cerințelor. În acest sens, după caz, 
autoritățile competente pot:

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
încălcării menționate la alineatul (3) într-
un termen rezonabil sau imediat, în cazul 
unei încălcări grave, și adoptă măsuri 
corespunzătoare și proporționale pentru a 
asigura respectarea cerințelor. În acest 
sens, după caz, autoritățile competente au 
competența de a:

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicita încetarea sau amânarea 
furnizării serviciului de partajare de date.

(b) solicita încetarea temporară a 
furnizării serviciului de intermediere de 
date sau, în cazul unei încălcări grave 
care nu a fost remediată, în pofida 
faptului că a fost identificată și 
comunicată anterior, încetarea definitivă.
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Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În cazul în care un furnizor de 
servicii de intermediere de date care nu 
este stabilit în Uniune nu desemnează un 
reprezentant legal sau reprezentantul său 
legal nu furnizează, la cererea autorității 
competente, informațiile necesare care 
demonstrează în mod cuprinzător 
respectarea prezentului regulament, 
autoritatea competentă are competența de 
a impune încetarea imediată a furnizării 
serviciului de intermediere a datelor.
Desemnarea unui reprezentant legal de 
către un furnizor de servicii de 
intermediere de date nu aduce atingere 
acțiunilor în justiție care ar putea fi 
inițiate chiar împotriva furnizorului.

Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente comunică 
fără întârziere entității în cauză măsurile 
impuse în temeiul alineatului (4) și 
motivele pe care se bazează acestea și 
stabilesc un termen rezonabil în care 
entitatea să se conformeze măsurilor.

(5) Autoritățile competente comunică 
fără întârziere furnizorului de servicii de 
intermediere de date în cauză măsurile 
impuse în temeiul alineatului (4), motivele 
pe care se bazează acestea și măsurile 
necesare care trebuie luate pentru a 
remedia deficiențele relevante și stabilesc 
un termen rezonabil în care furnizorul să 
se conformeze măsurilor.

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
partajare de date își are sediul principal 
sau un reprezentant legal într-un stat 
membru, dar furnizează servicii în alte 
state membre, autoritatea competentă a 
statului membru în care se află sediul 
principal sau reprezentantul legal și 
autoritățile competente ale acestor alte state 
membre cooperează și își oferă asistență 
reciprocă. Această asistență și cooperare 
poate cuprinde schimburi de informații 
între autoritățile competente în cauză și 
solicitări de a se lua măsurile menționate în 
articolul de față.

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
intermediere de date își are sediul principal 
sau un reprezentant legal într-un stat 
membru, dar furnizează servicii în alte 
state membre, autoritatea competentă a 
statului membru în care se află sediul 
principal sau reprezentantul legal și 
autoritățile competente ale acestor alte state 
membre cooperează și își oferă asistență 
reciprocă. Această asistență și cooperare 
poate cuprinde schimburi de informații 
între autoritățile competente în cauză și 
solicitări de a se lua măsurile menționate în 
articolul de față.

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu se aplică entităților 
fără scop lucrativ ale căror activități 
constau numai în colectarea, pentru 
obiective de interes general, a datelor puse 
la dispoziție de persoane fizice sau juridice 
în baza altruismului în materie de date.

Prezentul capitol nu se aplică 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date ale căror 
activități constau numai în colectarea, 
pentru obiective de interes general, a 
datelor puse la dispoziție de persoane fizice 
sau juridice în baza altruismului în materie 
de date.

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date

Registrul public al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date
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Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă 
desemnată în temeiul articolului 20 ține un 
registru al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Fiecare autoritate competentă 
desemnată în temeiul articolului 20 ține un 
registru public național actualizat periodic 
al organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date.

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia gestionează un registru al 
Uniunii cu organizațiile recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(2) Comisia gestionează un registru 
public actualizat periodic al Uniunii cu 
organizațiile recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate înregistrată în registru în 
conformitate cu articolul 16 se poate referi 
la ea însăși ca „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune” în comunicările sale scrise și 
verbale.

(3) Numai o entitate înregistrată în 
registrul public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului 
în materie de date în conformitate cu 
articolul 16 poate utiliza titlul de 
„organizație de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscută în Uniune” în 
comunicările sale scrise și verbale, precum 
și un logo comun. 

Pentru a se asigura că organizațiile de 
promovare a altruismului în materie de 
date recunoscute în Uniune sunt ușor de 
identificat în întreaga Uniune, Comisia 
stabilește, prin acte de punere în aplicare, 
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un design pentru logoul comun. 
Organizațiile de promovare a altruismului 
în materie de date recunoscute în Uniune 
afișează în mod clar logoul comun pe 
fiecare publicație online și offline care se 
referă la activitățile lor de altruism în 
materie de date. Logoul comun este însoțit 
de un cod QR cu un link către registrul 
Uniunii cu organizațiile recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot stabili politici 
naționale pentru altruismul în materie de 
date și pot implementa măsuri 
organizatorice și tehnice pentru a facilita 
altruismul în materie de date.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să funcționeze fără scop lucrativ și 
să fie independentă de orice entitate cu 
scop lucrativ;

(b) să funcționeze fără scop lucrativ și 
să fie independentă din punct de vedere 
juridic de orice entitate cu scop lucrativ; 
entitatea nu utilizează datele colectate pe 
baza altruismului în materie de date 
pentru alte activități;

Amendamentul 179
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Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să desfășoare activități legate de 
altruismul în materie de date printr-o 
structură independentă din punct de vedere 
juridic, distinctă de alte activități pe care le 
desfășoară.

(c) să desfășoare activități legate de 
altruismul în materie de date printr-o 
structură independentă din punct de vedere 
juridic, distinctă de alte activități pe care le 
desfășoară, inclusiv pentru activitățile fără 
scop lucrativ.

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să dispună de proceduri care să 
asigure respectarea legislației Uniunii și a 
celei naționale privind protecția datelor cu 
caracter personal, inclusiv proceduri 
menite să garanteze că persoanele vizate 
își pot exercita drepturile;

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate care îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 16 poate 
solicita să fie înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date, menționat 
la articolul 15 alineatul (1).

(1) Orice entitate care îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 16 prezintă 
o cerere, care trebuie evaluată de 
autoritatea competentă, pentru a fi 
înscrisă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date, menționat la articolul 15 
alineatul (1).

Amendamentul 182
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate care nu este stabilită în 
Uniune, dar care îndeplinește cerințele de 
la articolul 16, numește un reprezentant 
legal într-unul dintre statele membre în 
care intenționează să colecteze date în baza 
altruismului în materie de date. În scopul 
respectării prezentului regulament, se 
consideră că entitatea respectivă se află sub 
jurisdicția statului membru în care este 
situat reprezentantul legal.

(3) O entitate care nu este stabilită în 
Uniune, dar care îndeplinește cerințele de 
la articolul 16, desemnează un reprezentant 
legal într-unul dintre statele membre în 
care intenționează să colecteze date în baza 
altruismului în materie de date. În scopul 
respectării prezentului regulament, 
reprezentantul legal este împuternicit de 
entitate să acționeze în numele său sau 
împreună cu acesta, în special atunci 
când este abordat de autoritățile 
competente sau de persoanele vizate și 
deținătorii de date, cu privire la toate 
aspectele legate de serviciul sau serviciile 
furnizate. Reprezentantul legal își 
îndeplinește sarcinile în conformitate cu 
mandatul primit de la entitate, inclusiv 
cooperând cu autoritățile competente și 
demonstrându-le în mod cuprinzător, la 
cerere, acțiunile întreprinse și măsurile 
luate de entitate pentru a asigura 
respectarea prezentului regulament. În 
scopul respectării prezentului regulament, 
se consideră că entitatea respectivă se află 
sub jurisdicția statului membru în care este 
situat reprezentantul legal.

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care o entitate care nu 
este stabilită în Uniune nu desemnează un 
reprezentant legal sau reprezentantul său 
legal nu furnizează, la cererea autorității 
competente, într-un termen rezonabil, 
informațiile necesare care demonstrează 
în mod cuprinzător respectarea 
prezentului regulament, autoritatea 
competentă are competența de a impune 
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încetarea imediată a prestării activității de 
altruism în materie de date.

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) un site internet unde sunt 
disponibile informații privind entitatea și 
activitățile sale;

(f) un site internet public unde sunt 
disponibile informații actualizate privind 
entitatea și activitățile sale, inclusiv cel 
puțin informațiile menționate la literele 
(a), (b), (d) (e) și (h);

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) natura datelor pe care 
intenționează să le controleze sau să le 
prelucreze și, în cazul datelor cu caracter 
personal, indicarea categoriilor de date cu 
caracter personal.

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
consideră că entitatea îndeplinește 
cerințele de la articolul 16, aceasta 
înregistrează entitatea în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date în termen 
de douăsprezece săptămâni de la data 

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4) și după ce autoritatea 
competentă a evaluat cererea și a 
constatat că entitatea îndeplinește cerințele 
de la articolul 16, aceasta înregistrează 
entitatea în registrul public național al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date. 
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cererii. Înregistrarea este valabilă în toate 
statele membre. Orice înregistrare este 
comunicată Comisiei în vederea includerii 
entității în registrul Uniunii al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Înregistrarea este valabilă în toate statele 
membre. Orice înregistrare este comunicată 
Comisiei în vederea includerii entității în 
registrul public al Uniunii cu organizațiile 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b), (f), (g) și (h) 
se publică în registrul național al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

(6) Informațiile menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b), (f), (g) și (h) 
se publică în registrul public național al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date transmite 
autorității competente orice modificare a 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (4) în termen de 14 zile 
calendaristice de la data la care are loc 
modificarea.

(7) Orice entitate înscrisă în registrul 
public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date transmite autorității 
competente orice modificare a 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (4) în termen de 14 zile 
calendaristice de la data la care are loc 
modificarea. Autoritatea competentă 
informează Comisia cu privire la fiecare 
notificare, fără întârziere, prin mijloace 
electronice.

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date trebuie să țină evidențe complete și 
exacte cu privire la:

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date trebuie să țină evidențe 
complete și exacte cu privire la:

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date întocmește 
și transmite autorității naționale 
competente un raport anual de activitate 
care conține cel puțin următoarele 
elemente:

(2) Orice entitate înscrisă în registrul 
public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date întocmește și transmite 
autorității naționale competente un raport 
anual de activitate care conține cel puțin 
următoarele elemente:

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date îi 
informează pe deținătorii de date cu privire 
la:

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
public al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date informează deținătorii de date și 
persoanele vizate înainte de orice 
prelucrare a datelor lor într-un mod clar 
și ușor de înțeles cu privire la:

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) scopurile de interes general pentru 
care autorizează prelucrarea datelor 
acestora de către un utilizator de date, într-
un mod ușor de înțeles;

(a) scopurile de interes general pentru 
care autorizează prelucrarea datelor 
acestora de către un utilizator de date;

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul datelor cu caracter 
personal, temeiul juridic stabilit în 
Regulamentul (UE) 2016/679 pe baza 
căruia prelucrează date;

Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice prelucrare care are loc în 
afara Uniunii.

(b) locul și scopurile de interes 
general pentru care permite orice 
prelucrare efectuată în afara Uniunii.

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea.

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea. Entitatea nu 
folosește practici comerciale înșelătoare 
pentru a solicita donații de date.
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Amendamentul 196

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că consimțământul persoanelor vizate sau 
permisiunea de prelucrare a datelor 
acordată de persoanele juridice poate fi 
retrasă cu ușurință și într-un mod ușor de 
utilizat de către persoana vizată sau de 
către persoana juridică.

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Entitatea ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de securitate 
pentru stocarea și prelucrarea datelor pe 
care le-a colectat.

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o entitate înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date furnizează instrumente care permit 
obținerea consimțământului persoanelor 
vizate sau a permisiunilor de a prelucra 
datele puse la dispoziție de persoane 
juridice, entitatea respectivă specifică 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc utilizarea 
datelor.

(3) În cazul în care o entitate înscrisă în 
registrul public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date furnizează instrumente care 
permit obținerea consimțământului 
persoanelor vizate sau a permisiunilor de a 
prelucra datele puse la dispoziție de 
persoane juridice, entitatea respectivă 
specifică jurisdicția sau jurisdicțiile în care 
se preconizează că va avea loc utilizarea 
datelor.



PE691.139 118/435 RR\1237015RO.docx

RO

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pentru înregistrare Autoritățile competente pentru 
înregistrarea organizațiilor de promovare 
a altruismului în materie de date

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
care au sarcina de a ține un registru al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date și de a 
monitoriza respectarea cerințelor din 
prezentul capitol. Autoritățile competente 
desemnate îndeplinesc cerințele de la 
articolul 23.

(1) Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
care au sarcina de a ține un registru public 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date și de a monitoriza respectarea 
cerințelor din prezentul capitol. Autoritățile 
competente desemnate pentru 
înregistrarea organizațiilor de promovare 
a altruismului în materie de date 
îndeplinesc cerințele de la articolul23.

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă își 
îndeplinește sarcinile în cooperare cu 
autoritatea pentru protecția datelor, în cazul 
în care aceste sarcini sunt legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și cu organismele sectoriale 
relevante din același stat membru. Pentru 
orice chestiune care necesită o evaluare a 
conformității cu 

(3) Autoritatea competentă își 
îndeplinește sarcinile în cooperare cu 
autoritatea pentru protecția datelor, în cazul 
în care aceste sarcini sunt legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și cu organismele sectoriale 
relevante din același stat membru. Pentru 
orice chestiune care necesită o evaluare a 
conformității cu 
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Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea 
competentă solicită mai întâi avizul sau 
decizia autorității de supraveghere 
competente instituite în temeiul 
regulamentului respectiv și se 
conformează avizului sau deciziei 
respective.

Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea 
competentă solicită mai întâi avizul sau 
decizia autorității de supraveghere 
competente instituite în temeiul 
regulamentului respectiv, aviz sau decizie 
care va avea caracter juridic obligatoriu 
pentru autoritatea competentă.

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol de 
către entitățile înscrise în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol de 
către entitățile înscrise în registrul public 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita de la entitățile 
incluse în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date informații care sunt 
necesare pentru a verifica respectarea 
dispozițiilor prezentului capitol. Toate 
cererile de informații trebuie să fie 
proporționale cu îndeplinirea sarcinii și se 
motivează.

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita de la entitățile 
incluse în registrul public național al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date informații 
care sunt necesare pentru a verifica 
respectarea dispozițiilor prezentului 
capitol. Toate cererile de informații trebuie 
să fie proporționale cu îndeplinirea sarcinii 
și se motivează.

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care o entitate nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prezentului capitol, chiar și după ce a fost 
notificată în conformitate cu alineatul (3) 
de către autoritatea competentă, entitatea:

(5) În cazul în care o entitate nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prezentului capitol după ce a fost notificată 
de către autoritatea competentă în 
conformitate cu alineatul (3), autoritatea 
competentă are competența de a solicita 
încetarea încălcării într-un termen 
rezonabil sau imediat în cazul unei 
încălcări grave și ia măsuri adecvate și 
proporționale pentru a asigura 
respectarea prezentului regulament. În 
acest sens, în cazul în care autoritatea 
competentă consideră oportun, entitatea:

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) își pierde dreptul de a se referi la ea 
însăși drept „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune” în orice comunicare scrisă și 
verbală;

(a) își pierde drepturile de a colecta 
date puse la dispoziție de persoane fizice 
sau juridice pe baza altruismului în 
materie de date, de a desfășura activitățile 
legate de realizarea scopului altruismului 
în materie de date, de a se referi la ea 
însăși ca „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune” în orice comunicare scrisă și 
verbală și de a folosi logoul comun și este 
pasibilă de sancțiuni financiare;

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este radiată din registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

(b) este radiată din registrele publice 
naționale și registrul Uniunii cu 
organizațiile recunoscute de promovare a 
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altruismului în materie de date.

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o entitate inclusă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date își are sediul principal sau 
reprezentantul legal într-un stat membru, 
dar își desfășoară activitatea în alte state 
membre, autoritatea competentă a statului 
membru în care se află sediul principal sau 
reprezentantul legal și autoritățile 
competente ale acestor alte state membre 
cooperează și își acordă asistență reciproc, 
după caz. Asistența și cooperarea 
menționate pot include schimburi de 
informații între autoritățile competente în 
cauză și solicitări de a se lua măsurile de 
supraveghere menționate în articolul de 
față.

(6) În cazul în care o entitate inclusă în 
registrul public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date își are sediul principal sau 
reprezentantul legal într-un stat membru, 
dar își desfășoară activitatea în alte state 
membre, autoritatea competentă a statului 
membru în care se află sediul principal sau 
reprezentantul legal și autoritățile 
competente ale acestor alte state membre 
cooperează și își acordă asistență reciproc, 
după caz. Asistența și cooperarea 
menționate includ, fără a se limita la 
acestea, schimburi de informații între 
autoritățile competente în cauză și solicitări 
motivate de a se lua măsurile de 
supraveghere menționate în articolul de 
față.

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a facilita colectarea de date 
pe baza altruismului în materie de date, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să stabilească un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date. Formularul 
permite colectarea consimțământului în 
toate statele membre într-un format 
uniform. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 

(1) Pentru a facilita colectarea de date 
pe baza altruismului în materie de date, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să stabilească un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date, în cooperare 
cu Comitetul european pentru inovare în 
domeniul datelor și Comitetul european 
pentru protecția datelor. Formularul 
permite colectarea consimțământului în 
toate statele membre într-un format 
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articolul 29 alineatul (2). uniform. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 29 alineatul (2).

Amendamentul 209

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Formularul este disponibil într-un 
format care poate fi imprimat pe hârtie și 
poate fi citit de către oameni, dar și într-un 
format electronic care poate fi citit 
automat.

(4) Formularul este disponibil în toate 
limbile oficiale ale Uniunii, într-un format 
care poate fi imprimat pe hârtie și poate fi 
citit de către oameni, dar și într-un format 
electronic care poate fi citit automat.

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 12 și al 
articolului 20 sunt distincte din punct de 
vedere juridic și independente din punct de 
vedere funcțional de orice furnizor de 
servicii de partajare de date sau de orice 
entitate inclusă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

(1) Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolelor 12 și 20 sunt 
distincte din punct de vedere juridic și 
independente din punct de vedere 
funcțional de orice furnizor de servicii de 
intermediere de date sau de orice entitate 
inclusă în registrul public național 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date. Funcțiile 
autorităților competente desemnate în 
temeiul articolelor 12 și 20 pot fi 
îndeplinite de aceeași autoritate. Statele 
membre pot decide să atribuie 
competențele autorităților competente în 
temeiul prezentului regulament 
autorităților de supraveghere desemnate 
în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679.

Amendamentul 211
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Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente își exercită 
sarcinile în mod imparțial, transparent, 
consecvent, fiabil și prompt.

(2) Autoritățile competente își exercită 
sarcinile în mod imparțial, transparent, 
consecvent, fiabil și prompt și garantează 
în permanență o concurență loială și un 
acces nediscriminatoriu pentru 
persoanele fizice, IMM-uri și start-up-uri.

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Din membrii conducerii de nivel 
superior și ai personalului responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor relevante ale 
autorității competente prevăzute în 
prezentul regulament nu poate face parte 
proiectantul, producătorul, furnizorul, 
instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, 
utilizatorul sau operatorul responsabil cu 
întreținerea serviciilor pe care aceștia le 
evaluează și nici reprezentantul autorizat al 
vreuneia dintre părțile respective, aceste 
persoane neputând nici să le reprezinte. 
Acest lucru nu împiedică utilizarea 
serviciilor evaluate care sunt necesare 
pentru operațiunile autorității competente 
sau utilizarea unor astfel de servicii în 
scopuri personale.

(3) Din membrii conducerii de nivel 
superior și ai personalului responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor relevante ale 
autorității competente prevăzute în 
prezentul regulament nu poate face parte 
proiectantul, producătorul, furnizorul, 
instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, 
utilizatorul sau operatorul responsabil cu 
întreținerea serviciilor pe care aceștia le 
evaluează și nici reprezentantul legal al 
vreuneia dintre părțile respective, aceste 
persoane neputând nici să le reprezinte. 
Acest lucru nu împiedică utilizarea 
serviciilor evaluate care sunt necesare 
pentru operațiunile autorității competente 
sau utilizarea unor astfel de servicii în 
scopuri personale.

Amendamentul 213

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele fizice și juridice au (1) Persoanele fizice și juridice au 
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dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea națională competentă relevantă 
împotriva unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau a unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

dreptul de a depune o plângere, în mod 
individual sau colectiv, la autoritatea 
națională competentă relevantă împotriva 
unui furnizor de servicii de intermediere 
de date sau a unei entități înscrise în 
registrul public național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) deciziile autorităților competente, 
menționate la articolele 13, 17 și 21, luate 
în contextul gestionării, controlului și 
asigurării respectării regimului de 
notificare pentru furnizorii de servicii de 
partajare de date și monitorizarea 
entităților înscrise în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

(b) deciziile autorităților competente, 
menționate la articolele 13, 17 și 21, luate 
în contextul gestionării, controlului și 
asigurării respectării regimului de 
notificare pentru furnizorii de servicii de 
intermediere de date și monitorizarea 
entităților înscrise în registrul public 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

Amendamentul 215

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile formulate în temeiul 
prezentului articol se introduc în fața 
instanțelor din statul membru în care este 
situată autoritatea împotriva căreia se 
exercită calea de atac.

(2) Acțiunile formulate în temeiul 
prezentului articol se introduc în fața 
instanțelor din statul membru în care este 
situată autoritatea împotriva căreia se 
exercită calea de atac, în mod individual 
sau colectiv.

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților competente 
din toate statele membre, ai Comitetului 
european pentru protecția datelor, ai 
Comisiei, ai spațiilor de date relevante și 
din alți reprezentanți ai autorităților 
competente din sectoare specifice.

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților competente 
din toate statele membre, ai Comitetului 
european pentru protecția datelor, ai 
Autorității Europene pentru Protecția 
Datelor, ai Agenției Uniunii Europene 
pentru Securitate Cibernetică (ENISA), ai 
Comisiei, reprezentantul UE pentru IMM-
uri sau un reprezentant numit de rețeaua 
reprezentanților pentru IMM-uri și din 
alți reprezentanți ai autorităților 
competente din sectoare specifice, precum 
și un reprezentant al Consiliului 
consultativ pentru inovare în domeniul 
datelor, instituit la alineatul (2). Comitetul 
are o componență echilibrată din punctul 
de vedere al genului.

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Părțile interesate și părțile terțe 
relevante pot fi invitate să participe la 
reuniunile comitetului și la activitățile 
acestuia.

(2) Comitetul instituie un Consiliu 
consultativ pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „consiliul 
consultativ”). Consiliul consultativ este 
format din reprezentanți relevanți ai 
industriei, sectorului cercetării, sectorului 
academic, societății civile, organizațiilor 
de standardizare, spațiilor europene 
comune ale datelor relevante și alte părți 
interesate relevante sau părți terțe numite 
de consiliul consultativ, reprezentând 
toate statele membre pentru a asigura 
echilibrul geografic. Consiliul consultativ 
sprijină activitatea comitetului prin 
oferirea de consiliere cu privire la 
sarcinile comitetului. Consiliul 
consultativ desemnează un reprezentant 
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relevant, în funcție de configurația în care 
se reunește comitetul, care participă la 
reuniunile comitetului și la activitățile 
acestuia. Componența consiliului 
consultativ și recomandările sale adresate 
comitetului sunt făcute publice.

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia prezidează reuniunile 
comitetului.

(3) Comisia prezidează reuniunile 
comitetului, care se pot desfășura în 
diferite configurații, în funcție de 
subiectele care urmează să fie discutate și 
în conformitate cu sarcinile comitetului, 
inclusiv o configurație fixă care se axează 
pe interoperabilitatea și portabilitatea 
datelor și care se întrunește la intervale 
regulate.

Amendamentul 219

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Lucrările și documentele 
comitetului sunt făcute publice.

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 
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de partajare de date; de intermediere de date, precum și 
entităților care desfășoară activități legate 
de altruismul în materie de date;

Amendamentul 221

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unor orientări coerente 
pentru utilizarea tehnologiilor de 
prevenire efectivă a identificării 
persoanelor vizate, cum ar fi 
anonimizarea, pseudonimizarea, 
confidențialitatea diferențiată, 
generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea pentru reutilizarea datelor 
cu caracter personal și a datelor fără 
caracter personal;

Amendamentul 222

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să consilieze și să asiste statele 
membre și Comisia la armonizarea 
interpretării juridice a anonimizării 
datelor în întreaga Uniune;

Amendamentul 223

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) să consilieze și să asiste Comisia la 
dezvoltarea unor orientări coerente 
pentru a proteja cât mai bine, în contextul 
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prezentului regulament, datele sensibile 
din punct de vedere comercial fără 
caracter personal, în special secretele 
comerciale, dar și datele fără caracter 
personal care reprezintă conținuturi 
protejate prin drepturi de proprietate 
intelectuală, împotriva accesului ilegal 
care riscă să ducă la furturi de proprietate 
intelectuală sau la spionaj industrial;

Amendamentul 224

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) să consilieze și să asiste Comisia la 
elaborarea unor orientări coerente 
privind cerințele de securitate cibernetică 
pentru schimbul de date și stocarea lor;

Amendamentul 225

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să consilieze Comisia cu privire la 
stabilirea priorității standardelor 
transsectoriale care trebuie utilizate și 
dezvoltate pentru utilizarea datelor și 
partajarea de date transsectoriale, pentru 
compararea transsectorială și schimbul de 
bune practici în ceea ce privește cerințele 
sectoriale în materie de securitate și 
procedurile de acces, ținând seama, în 
același timp, de activitățile de 
standardizare specifice fiecărui sector;

(c) să consilieze Comisia, în special 
ținând seama de contribuția organizațiilor 
de standardizare, cu privire la stabilirea 
priorității standardelor transsectoriale care 
trebuie utilizate și dezvoltate pentru 
utilizarea datelor și partajarea de date 
transsectoriale între spațiile europene 
comune emergente ale datelor, pentru 
compararea transsectorială și schimbul de 
bune practici în ceea ce privește cerințele 
sectoriale în materie de securitate și 
procedurile de acces, ținând seama, în 
același timp, de activitățile de 
standardizare specifice fiecărui sector, în 
special atunci când se clarifică și 
diferențiază standardele și practicile 
transsectoriale și sectoriale; pentru 



RR\1237015RO.docx 129/435 PE691.139

RO

această sarcină specifică, se întrunește 
periodic o configurație fixă a comitetului;

Amendamentul 226

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să acorde asistență Comisiei în ceea 
ce privește îmbunătățirea interoperabilității 
datelor, precum și a serviciilor de partajare 
de date între diferite sectoare și domenii, 
pe baza standardelor europene, 
internaționale sau naționale existente;

(d) să acorde asistență Comisiei, în 
special ținând seama de contribuția 
organizațiilor de standardizare, în ceea ce 
privește abordarea fragmentării pieței 
interne și a economiei bazate pe date în 
cadrul pieței interne, prin îmbunătățirea 
interoperabilității transfrontaliere și 
transsectoriale a datelor, precum și a 
serviciilor de partajare de date între diferite 
sectoare și domenii, pe baza standardelor 
europene, internaționale sau naționale 
existente, printre altele cu scopul de a 
încuraja crearea unor spații europene 
comune ale datelor;

Amendamentul 227

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să propună orientări pentru 
„spațiile europene comune ale datelor”, 
însemnând cadre interoperabile specifice 
scopului sau sectorului sau 
transsectoriale de standarde și practici 
comune pentru a partaja sau a prelucra în 
comun date, printre altele, pentru 
dezvoltarea de noi produse și servicii, 
cercetarea științifică sau inițiative ale 
societății civile; astfel de standarde și 
practici comune țin seama de standardele 
existente, respectă normele în materie de 
concurență și asigură accesul 
nediscriminatoriu pentru toți 
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participanții, în scopul facilitării 
partajării de date în Uniune și al 
valorificării potențialului spațiilor de date 
existente și viitoare.
Aceste orientări vizează, printre altele:
(i) standardele transsectoriale care trebuie 
folosite și dezvoltate pentru utilizarea 
datelor și partajarea transsectorială a 
datelor, pentru compararea 
transsectorială și schimbul de bune 
practici în ceea ce privește cerințele 
sectoriale în materie de securitate și 
proceduri de acces, ținând seama, în 
același timp, de activitățile de 
standardizare specifice fiecărui sector, în 
special atunci când se clarifică și se 
diferențiază standardele și practicile 
transsectoriale și sectoriale;
(ii) cerințe de combatere a barierelor la 
intrarea pe piață și de evitare a 
dependenței de furnizor, în scopul 
asigurării concurenței loiale și a 
interoperabilității;
(iii) protecție adecvată pentru 
transferurile legale de date în afara 
Uniunii, inclusiv garanții împotriva 
oricăror transferuri interzise de dreptul 
Uniunii;
(iv) reprezentarea adecvată și 
nediscriminatorie a părților interesate 
relevante în guvernanța unui spațiu 
european comun al datelor;
(v) asumarea cerințelor de securitate 
cibernetică în conformitate cu legislația 
Uniunii.

Amendamentul 228

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) să consilieze Comisia și statele 
membre cu privire la posibilitatea de a 
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stabili condiții armonizate care să permită 
reutilizarea datelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1) deținute de 
organismele din sectorul public în cadrul 
pieței interne;

Amendamentul 229

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) să asiste Comisia la definirea 
politicilor și a strategiilor cu scopul de a 
evita orice situație de manipulare a 
datelor și de creare de „date falsificate”;

Amendamentul 230

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 
schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru furnizorii 
de servicii de partajare de date și 
înregistrarea și monitorizarea organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente, Comisie 
și alte organisme ale Uniunii și 
internaționale în temeiul prezentului 
regulament prin consolidarea capacităților 
și schimbul de informații, în special prin 
stabilirea unor metode pentru schimbul 
eficient de informații referitoare la 
procedura de notificare pentru furnizorii de 
servicii de intermediere de date și 
înregistrarea și monitorizarea organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date;

Amendamentul 231

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ea (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să faciliteze cooperarea dintre 
statele membre în ceea ce privește 
normele privind sancțiunile stabilite de 
statele membre în temeiul articolului 31 și 
să emită recomandări cu privire la 
armonizarea sancțiunilor în întreaga 
Uniune, precum și să consilieze Comisia 
cu privire la necesitatea de a modifica 
prezentul regulament pentru a armoniza 
și mai mult normele privind sancțiunile 
menționate la articolul 31;

Amendamentul 232

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să consilieze Comisia cu privire la 
decizia de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 5 alineatul (9), pe 
baza informațiilor privind numărul 
cererilor de reutilizare a datelor din 
anumite țări terțe care sunt furnizate 
periodic comitetului de către organismele 
competente desemnate în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (1);

Amendamentul 233

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) să asiste Comisia în discuțiile 
purtate la nivel bilateral, plurilateral sau 
multilateral cu țările terțe pentru a 
îmbunătăți mediul de reglementare a 
datelor fără caracter personal, inclusiv 
standardizarea, la nivel mondial.
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Amendamentul 234

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 5 
alineatul (11) se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată, începând de la 
[...].

(2) Competența de a adopta acte 
delegate menționată la articolul 5 
alineatele (9) și  (11) se conferă Comisiei 
pe o perioadă nedeterminată de la [...].

Amendamentul 235

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 5 alineatul (11) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

(3) Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 5 alineatele(9) și (11) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Amendamentul 236

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 5 alineatul (11) intră în vigoare 
numai în cazul în care nici Parlamentul 
European și nici Consiliul nu au formulat 
obiecții în termen de trei luni de la 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 5 alineatele (9) și (11) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecții în termen de trei luni 
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notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

de la notificarea acestuia către Parlamentul 
European și Consiliu sau în cazul în care, 
înaintea expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecții. Respectivul termen se prelungește 
cu trei luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Amendamentul 237

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date sau entitatea înscrisă 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, trebuie să ia toate măsurile 
tehnice, juridice și organizatorice 
rezonabile pentru a preveni transferul sau 
accesul la date fără caracter personal 
deținute în Uniune în cazul în care un astfel 
de transfer sau acces ar crea un conflict cu 
dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru în cauză, cu excepția cazului în 
care transferul sau accesul este conform cu 
alineatul (2) sau (3).

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului II, furnizorul de servicii 
de intermediere de date sau entitatea 
înscrisă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date, după caz, trebuie să ia 
toate măsurile tehnice, juridice și 
organizatorice rezonabile pentru a preveni 
transferul sau accesul la date fără caracter 
personal deținute în Uniune în cazul în care 
un astfel de transfer sau acces ar crea un 
conflict cu dreptul Uniunii sau cu legislația 
statului membru în cauză, cu excepția 
cazului în care transferul sau accesul este 
conform cu alineatul (2) sau (3).

Amendamentul 238

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice hotărâre a unei instanțe 
judecătorești sau a unui tribunal și orice 
decizie a unei autorități administrative a 
unei țări terțe prin care se solicită unui 
organism din sectorul public, unei persoane 

(2) Orice hotărâre a unei instanțe 
judecătorești sau a unui tribunal și orice 
decizie a unei autorități administrative a 
unei țări terțe prin care se solicită unui 
organism din sectorul public, unei persoane 
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fizice sau juridice căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date să transfere sau să acorde acces la date 
fără caracter personal în Uniune în temeiul 
prezentului regulament, poate fi 
recunoscută sau executată în vreun fel doar 
dacă se bazează pe un acord internațional, 
cum ar fi un tratat de asistență judiciară 
reciprocă în vigoare între țara terță 
solicitantă și Uniune sau orice alt acord 
între țara terță solicitantă și un stat 
membru, încheiat înainte de [intrarea în 
vigoare a prezentului regulament].

fizice sau juridice căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului II, unui furnizor de servicii de 
intermediere de date sau unei entități 
înscrise în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date să transfere sau să acorde 
acces la date fără caracter personal în 
Uniune în temeiul prezentului regulament, 
poate fi recunoscută sau executată în vreun 
fel doar dacă se bazează pe un acord 
internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență judiciară reciprocă în vigoare 
între țara terță solicitantă și Uniune sau 
orice alt acord între țara terță solicitantă și 
un stat membru, încheiat înainte de ... [data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament].

Amendamentul 239

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un organism din 
sectorul public, o persoană fizică sau 
juridică căreia i s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, un furnizor de servicii de 
partajare de date sau o entitate înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date este destinatarul unei decizii a unei 
instanțe sau a unei autorități administrative 
dintr-o țară terță care prevede transferul 
sau acordarea accesului la date fără 
caracter personal deținute în Uniune, iar 
respectarea unei astfel de decizii ar putea 
genera o situație de conflict cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația statului membru 
relevant pentru destinatar, transferul către 
autoritatea din țara terță sau accesul 
acesteia la astfel de date are loc numai:

(3) În lipsa unor acorduri 
internaționale care să reglementeze aceste 
aspecte, în cazul în care un organism din 
sectorul public, o persoană fizică sau 
juridică căreia i s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor în temeiul capitolului 
II, un furnizor de servicii de intermediere 
de date sau o entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date este 
destinatarul unei decizii a unei instanțe sau 
a unei autorități administrative dintr-o țară 
terță care prevede transferul sau acordarea 
accesului la date fără caracter personal 
deținute în Uniune, iar respectarea unei 
astfel de decizii ar putea genera o situație 
de conflict cu dreptul Uniunii sau cu 
legislația statului membru relevant pentru 
destinatar, transferul către autoritatea din 
țara terță sau accesul acesteia la astfel de 
date are loc numai:
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Amendamentul 240

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarul deciziei solicită avizul 
organismelor sau autorităților competente 
relevante, în temeiul prezentului 
regulament, pentru a stabili dacă aceste 
condiții sunt îndeplinite.

Destinatarul deciziei solicită avizul 
organismelor sau autorităților competente 
relevante, în temeiul prezentului 
regulament, pentru a stabili dacă aceste 
condiții sunt îndeplinite. Organismele 
competente relevante pot face schimb de 
informații în cadrul comitetului privind 
cererile de acces internațional.

Amendamentul 241

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care condițiile de la 
alineatul (2) sau (3) sunt îndeplinite, 
organismul din sectorul public, persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, furnizorul de servicii de 
partajare de date sau entitatea înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, furnizează volumul minim 
de date permis ca răspuns la o cerere, pe 
baza unei interpretări rezonabile a cererii.

(4) În cazul în care condițiile de la 
alineatul (2) sau (3) sunt îndeplinite, 
organismul din sectorul public, persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului II, furnizorul de servicii de 
intermediere de date sau entitatea înscrisă 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, furnizează volumul minim 
de date permis ca răspuns la o cerere, pe 
baza unei interpretări rezonabile a cererii.

Amendamentul 242

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
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acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la existența unei cereri din partea unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
de a i se acorda accesul la datele sale, cu 
excepția cazurilor în care cererea servește 
unor scopuri de asigurare a respectării legii 
și atât timp cât acest lucru este necesar 
pentru a menține eficacitatea activității de 
asigurare a respectării legii.

acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului II, furnizorul de servicii 
de intermediere de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date îl 
informează, înainte de a da curs cererii, pe 
deținătorul datelor sau persoana vizată cu 
privire la existența unei cereri din partea 
unei autorități administrative dintr-o țară 
terță de a i se acorda accesul la datele sale, 
cu excepția cazurilor în care cererea 
servește unor scopuri de asigurare a 
respectării legii și atât timp cât acest lucru 
este necesar pentru a menține eficacitatea 
activității de asigurare a respectării legii.

Amendamentul 243

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă regimul 
sancțiunilor aplicabil în cazul nerespectării 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să 
fie eficace, proporționale și să aibă un efect 
de descurajare. Statele membre informează 
fără întârziere Comisia cu privire la 
respectivul regim și la măsurile aferente 
până la [data aplicării regulamentului] și, 
de asemenea, cu privire la orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Statele membre adoptă regimul 
sancțiunilor aplicabil în cazul nerespectării 
dispozițiilor prezentului regulament și iau 
toate măsurile necesare pentru a asigura 
aplicarea acestuia. Sancțiunile trebuie să 
fie eficace, proporționale și să aibă un efect 
de descurajare. În cadrul normelor lor 
privind sancțiunile, statele membre țin 
seama de recomandările Comitetului 
european pentru inovare în domeniul 
datelor. Statele membre informează fără 
întârziere Comisia cu privire la respectivul 
regim și la măsurile aferente până la ... 
[data aplicării regulamentului] și, de 
asemenea, cu privire la orice modificare 
ulterioară care le afectează.

Amendamentul 244

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că următoarele 
criterii neexhaustive și orientative sunt 
luate în considerare pentru impunerea de 
sancțiuni furnizorilor de servicii de 
intermediere de date și organizațiilor de 
promovare a altruismului în materie de 
date pentru încălcarea prezentului 
regulament, după caz:
(a) natura, gravitatea, amploarea și 
durata încălcării;
(b) orice acțiune întreprinsă de furnizorul 
de servicii de intermediere de date sau de 
organizația de promovare a altruismului 
în materie de date pentru a atenua sau a 
remedia prejudiciul cauzat de încălcare;
(c) toate încălcările anterioare comise de 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date sau de organizația de promovare a 
altruismului în materie de date;
(d) beneficiile financiare obținute sau 
pierderile evitate de furnizorul de servicii 
de intermediere de date sau de organizația 
de promovare a altruismului în materie de 
date ca urmare a încălcării, în măsura în 
care aceste câștiguri sau pierderi pot fi 
stabilite în mod fiabil;
(e) sancțiunile impuse furnizorului de 
servicii de intermediere de date sau 
organizației de promovare a altruismului 
în materie de date pentru aceeași 
încălcare în alte state membre în cazurile 
transfrontaliere în care sunt disponibile 
informații cu privire la astfel de 
sancțiuni;
(f) orice alt factor agravant sau atenuant 
aplicabil circumstanțelor cazului.

Amendamentul 245

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de [patru ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă un raport cu 
principalele sale constatări Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
Comitetului Economic și Social European. 
Statele membre furnizează Comisiei 
informațiile necesare pentru întocmirea 
raportului respectiv.

În termen de ... [doi ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă un raport cu 
principalele sale constatări Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
Comitetului Economic și Social European.

Evaluarea analizează în special 
următoarele:
(a) aplicarea și funcționarea normelor 
privind sancțiunile stabilite de statele 
membre în temeiul articolului 31, 
axându-se în special pe existența unor 
discrepanțe mari între statele membre în 
privința sancțiunilor impuse în cazul 
încălcării prezentului regulament, care ar 
putea denatura concurența în întreaga 
Uniune, ținând seama de recomandările 
comitetului și de pozițiile și constatările 
altor organisme și surse relevante;
(b) nivelul de conformitate cu prezentul 
regulament al reprezentanților legali ai 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date și al organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de date care nu 
sunt stabilite în Uniune și nivelul de 
aplicare a sancțiunilor împotriva acestor 
furnizori și organizații;
(c) tipul de organizații de promovare a 
altruismului în materie de date 
înregistrate în temeiul capitolului IV și o 
privire de ansamblu asupra scopurilor de 
interes general pentru care datele sunt 
partajate astfel încât să se stabilească 
criterii clare în acest sens;
Statele membre furnizează Comisiei 
informațiile necesare pentru întocmirea 
raportului respectiv. Dacă se dovedește 
necesar, raportul este însoțit de propuneri 
legislative.
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Amendamentul 246

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – tabel

Textul propus de Comisie
Notificarea în calitate de 
furnizor de servicii de 
partajare de date

Confirmarea de primire a 
notificării

Demararea, desfășurarea și 
închiderea unei activități 
comerciale

Înregistrarea ca organizație 
europeană de promovare a 
altruismului în materie de 
date

Confirmarea înregistrării

Amendamentul
Notificarea în calitate de 
furnizor de servicii de 
intermediere de date

Confirmarea de primire a 
notificării

Demararea, desfășurarea și 
închiderea unei activități 
comerciale

Înregistrarea ca organizație 
europeană de promovare a 
altruismului în materie de 
date

Confirmarea înregistrării

Amendamentul 247

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile care furnizează serviciile de 
partajare de date prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament respectă obligațiile 
prevăzute în capitolul III cel târziu până la 
[data - 2 ani de la data aplicării prezentului 
regulament].

Entitățile care furnizează serviciile de 
intermediere de date prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) la ... [data intrării în 
vigoare a prezentului regulament] respectă 
obligațiile prevăzute în capitolul III până la 
... [doi ani de la data aplicării prezentului 
regulament].
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU PIAȚA INTERNĂ ȘI PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
guvernanța datelor la nivel european (Legea privind guvernanța datelor)
(COM(2020)0767 – C9-0377/2020 – 2020/0340(COD))

Raportor pentru aviz: Sandro Gozi

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Este esențială crearea unei piețe unice veritabile și inovatoare a datelor, ca piatră de temelie a 
economiei bazate pe date și a competitivității UE. UE trebuie să ia măsuri decisive în acest sens 
pentru a consolida suveranitatea digitală a Europei, a asigura un acces sporit la datele 
comerciale și necomerciale și a îmbunătăți drepturile consumatorilor și controlul lor asupra 
propriilor date. Este important să se consolideze interoperabilitatea transsectorială și 
portabilitatea datelor, pe baza standardelor existente și să se asigure încrederea în serviciile 
digitale și în produsele inteligente, permițând întreprinderilor europene și cetățenilor europeni 
să se dezvolte și să beneficieze de servicii și produse inovatoare și competitive. 

Prin urmare, raportorul salută propunerea Comisiei referitoare la o lege privind guvernanța 
datelor, care reprezintă o etapă esențială pentru consolidarea schimbului de date în cadrul 
Uniunii, în beneficiul întreprinderilor și al consumatorilor. 

În ceea ce privește reutilizarea anumitor categorii de date din sectorul public (capitolul II), 
raportorul sugerează să fie conectat punctul unic de informare la portalul digital unic și să se 
ofere un registru public online al punctelor unice de informare naționale, precum și informații 
privind condițiile de autorizare a reutilizării și procedura de a o solicita. În plus, raportorul 
propune unele garanții suplimentare pentru reutilizarea datelor în afara Uniunii, cum ar 
fi desemnarea unui reprezentant legal în Uniune de către reutilizatorii situați în afara Uniunii. 

În ceea ce privește cerințele aplicabile serviciilor de partajare a datelor (capitolul III), 
raportorul propune definiții noi și mai stricte, inclusiv privind „serviciul de intermediere de 
date”, „intermediarul de date” și „schimbul de date”. 

În ceea ce privește conceptul de altruism în materie de date (capitolul IV), raportorul ar dori 
să sublinieze necesitatea unor politici naționale privind altruismul în materie de date și a 
unor măsuri tehnice care să faciliteze acest lucru. Intermediarii de date și organizațiile de 
promovare a altruismului în materie de date care îndeplinesc cerințele prevăzute în regulament 
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ar trebui să poată obține o „etichetă” și să poată utiliza un logo specific al Uniunii care să ofere 
o identitate vizuală coerentă și un link către registrele publice respective.

Raportorul subliniază că taxele aplicabile în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie 
transparente, proporționale, nediscriminatorii și justificate în mod obiectiv. În plus, autoritățile 
competente ar trebui să poată să aplice taxe reduse sau zero microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici și mijlocii și start-up-urilor. 

În ceea ce privește supravegherea și conformitatea, raportorul subliniază necesitatea ca 
autoritățile competente să coopereze și să dispună de resurse financiare și umane suficiente 
pentru a-și îndeplini sarcinile. În plus, raportorul sugerează raționalizarea și scurtarea 
termenelor procedurale din regulament. Atât intermediarii de date, cât și organizațiile de 
promovare a altruismului în materie de date ar trebui să fie eliminate din registrele naționale și 
ale Uniunii în caz de neconformitate. 

Pe lângă dreptul la o cale de atac judiciară, raportorul consideră că drepturile prevăzute în 
Directiva privind acțiunile în reprezentare ar trebui să se aplice în cazul încălcării prezentului 
regulament. El subliniază importanța despăgubirii deținătorilor de date în cazul pierderii datelor 
și a persoanelor vizate în cazul prejudiciilor materiale și morale. 

În ceea ce privește Comitetul european pentru inovare în domeniul datelor (capitolul VI), 
raportorul subliniază necesitatea alinierii acestuia la alte organisme de la nivelul Uniunii 
instituite pentru aspecte conexe, în special în ceea ce privește inteligența artificială. În plus, el 
face sugestii de îmbunătățire a caracterului incluziv, a funcționării și a transparenței 
Comitetului. Reprezentantul pentru IMM-uri, organizațiile de standardizare, organizațiile 
consumatorilor și organizațiile societății civile, printre altele, ar trebui să facă parte din acesta. 
Comitetul s-ar putea reuni în diferite configurații, iar deliberările sale ar trebui să fie făcute 
publice. În plus, raportorul clarifică funcțiile Comitetului, inclusiv soluționarea fragmentării 
dăunătoare a pieței interne prin consolidarea interoperabilității și a portabilității 
transsectoriale, pe baza standardelor existente și prin crearea de spații europene de date.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul privind funcționarea (1) Tratatul privind funcționarea 
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Uniunii Europene („TFUE”) prevede 
instituirea unei piețe interne și a unui 
sistem care să garanteze că nu se produce 
denaturarea concurenței pe piața internă. 
Stabilirea unor norme și practici comune în 
statele membre cu privire la dezvoltarea 
unui cadru pentru guvernanța datelor ar 
trebui să contribuie la realizarea acestor 
obiective.

Uniunii Europene („TFUE”) prevede 
instituirea unei piețe interne și a unui 
sistem care să garanteze că nu se produce 
denaturarea concurenței pe piața internă. 
Stabilirea unor norme și practici comune în 
statele membre cu privire la dezvoltarea 
unui cadru pentru guvernanța datelor și 
dezvoltarea unei veritabile piețe unice a 
datelor echitabilă și competitivă, în care 
întreprinderile, în special 
microîntreprinderile, întreprinderile mici 
și mijlocii (IMM-uri) și start-up-urile, au 
facilitat accesul la date de înaltă calitate 
care permit evoluțiile tehnologice și 
inovarea ar trebui să contribuie la 
realizarea acestor obiective.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ultimii ani, tehnologiile digitale 
au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi. Datele se află în centrul acestei 
transformări: inovarea bazată pe date va 
aduce beneficii enorme pentru cetățeni, de 
exemplu prin intermediul medicinii 
personalizate îmbunătățite și al unei noi 
mobilități, precum și prin contribuția sa la 
Pactul verde european23. În strategia sa 
privind datele24, Comisia a descris viziunea 
unui spațiu european comun al datelor, o 
piață unică a datelor în care acestea ar 
putea fi utilizate indiferent de locul fizic de 
stocare în Uniune, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. De asemenea, a 
solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al 
datelor cu țările terțe, sub rezerva 
excepțiilor și a restricțiilor privind 
siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 

(2) În ultimii ani, tehnologiile digitale 
au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi. Datele se află în centrul acestei 
transformări: inovarea bazată pe date va 
aduce beneficii enorme pentru 
întreprinderi și consumatori, de exemplu 
prin intermediul medicinii personalizate 
îmbunătățite și al unei noi mobilități, 
precum și prin contribuția sa la Pactul 
verde european23. În strategia sa privind 
datele24, Comisia a descris viziunea unui 
spațiu european comun al datelor, o piață 
unică a datelor în care acestea ar putea fi 
utilizate indiferent de locul fizic de stocare 
în Uniune, în conformitate cu legislația 
aplicabilă și vor facilita și consolida 
accesul la date și utilizarea lor, în special 
pentru microîntreprinderi, IMM-uri și 
start-up-uri. De asemenea, a solicitat să se 
asigure fluxul liber și sigur al datelor fără 
caracter personal cu țările terțe, sub 
rezerva excepțiilor și a restricțiilor privind 
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transpune această viziune în realitate, se 
propune să se stabilească spații europene 
comune ale datelor specifice domeniilor, ca 
modalități concrete în care pot avea loc 
partajarea de date și punerea în comun a 
datelor. Astfel cum se prevede în strategia 
respectivă, astfel de spații europene 
comune ale datelor pot acoperi domenii 
precum sănătatea, mobilitatea, producția, 
serviciile financiare, energia sau 
agricultura sau domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe.

siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 
transpune această viziune în realitate și a 
crește fluxul de date fără caracter 
personal între întreprinderi, părțile 
interesate relevante și sectorul public în 
cadrul pieței interne, se propune să se 
stabilească spații europene comune ale 
datelor specifice domeniilor, ca modalități 
concrete în care pot avea loc partajarea de 
date și punerea în comun a datelor. Astfel 
cum se prevede în strategia respectivă, 
astfel de spații europene comune ale 
datelor pot acoperi domenii precum 
sănătatea, mobilitatea, producția, serviciile 
financiare, energia sau agricultura sau 
domenii tematice, cum ar fi Pactul verde 
european sau spațiile europene ale datelor 
pentru administrația publică sau 
competențe. Acestea ar trebui să fie 
concepute în deplină conformitate cu 
principiile Regulamentului privind fluxul 
liber al datelor fără caracter personal și 
ar trebui, în principiu și acolo unde este 
posibil, să se bazeze pe standardele 
tehnice și de reglementare existente 
pentru interoperabilitate, portabilitate și 
deschidere, cum ar fi cele deja elaborate 
în cadrul inițiativei Gaia-X privind 
infrastructura europeană de cloud sau al 
unor proiecte similare.

__________________ __________________
23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
european. Bruxelles, 11.12.2019. COM 
(2019) 640 final.

23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
european. Bruxelles, 11.12.2019. COM 
(2019) 640 final.

24 COM (2020) 66 final. 24 COM (2020) 66 final.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de 
date. Legislația sectorială poate dezvolta, 
adapta și propune elemente noi și 
complementare, în funcție de 
particularitățile sectorului, cum ar fi 
legislația avută în vedere cu privire la 
spațiul european al datelor medicale25 și 
accesul la datele privind vehiculele. În 
plus, anumite sectoare ale economiei sunt 
deja reglementate de legislația sectorială a 
Uniunii care include norme referitoare la 
partajarea transfrontalieră sau la nivelul 
Uniunii de date sau accesul la acestea26. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului(27), și, în special, punerea în 
aplicare a prezentului regulament nu 
împiedică transferurile transfrontaliere de 
date în conformitate cu capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului(28), Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului(29), Regulamentului 
(UE) 2018/1807 al Parlamentului European 
și al Consiliului(30), Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului(31), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(32), Directivei 2001/29/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(33), Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(34), Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(35), Directivei (UE) 2019/1024 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(36), și nici Regulamentului 
2018/858/UE al Parlamentului European și 
al Consiliului(37), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului(38) 

(3) Este necesar să se creeze o piață 
unică veritabilă a datelor prin asigurarea 
unor condiții de concurență echitabile și 
să se îmbunătățească condițiile pentru 
partajarea de date în cadrul pieței interne, 
pentru a facilita accesul la date al tuturor 
părților interesate relevante, în special al 
microîntreprinderilor, IMM-urilor și 
start-up-urilor, prin crearea unui cadru 
armonizat pentru schimburile de date. 
Legislația sectorială poate dezvolta, adapta 
și propune elemente noi și complementare, 
în funcție de particularitățile sectorului, 
cum ar fi legislația avută în vedere cu 
privire la spațiul european al datelor 
medicale25 și accesul la datele privind 
vehiculele. În plus, anumite sectoare ale 
economiei sunt deja reglementate de 
legislația sectorială a Uniunii care include 
norme referitoare la partajarea 
transfrontalieră sau la nivelul Uniunii de 
date sau accesul la acestea26. Prin urmare, 
prezentul regulament nu aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului(27), și, în special, punerea în 
aplicare a prezentului regulament nu 
împiedică transferurile transfrontaliere de 
date în conformitate cu capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului(28), Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului(29), Regulamentului 
(UE) 2018/1807 al Parlamentului European 
și al Consiliului(30), Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului(31), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(32), Directivei 2001/29/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(33), Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(34), Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(35), Directivei (UE) 2019/1024 
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și regulamentelor delegate adoptate pe baza 
acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere accesului la date și utilizării 
acestora în scopul cooperării internaționale 
în contextul prevenirii, investigării, 
detectării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor. 
Ar trebui instituit un regim orizontal pentru 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de organismele din 
sectorul public, pentru furnizarea de 
servicii de partajare de date și de servicii 
bazate pe altruismul în materie de date în 
Uniune. Caracteristicile specifice ale 
diferitelor sectoare ar putea necesita 
proiectarea unor sisteme bazate pe date 
sectoriale, pe baza cerințelor prezentului 
regulament. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, ar trebui să se aplice și 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

a Parlamentului European și a 
Consiliului(36), și nici Regulamentului 
2018/858/UE al Parlamentului European și 
al Consiliului(37), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului(38) 
și regulamentelor delegate adoptate pe baza 
acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere accesului la date și utilizării 
acestora în scopul cooperării internaționale 
în contextul prevenirii, investigării, 
detectării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere competențelor statelor 
membre în ceea ce privește activitățile 
legate de siguranța publică, apărare și 
securitatea națională. Ar trebui instituit un 
regim orizontal pentru reutilizarea 
anumitor categorii de date protejate 
deținute de organismele din sectorul 
public, pentru furnizarea de servicii de 
partajare de date și de servicii bazate pe 
altruismul în materie de date în Uniune. 
Caracteristicile specifice ale diferitelor 
sectoare ar putea necesita proiectarea unor 
sisteme bazate pe date sectoriale, pe baza 
cerințelor prezentului regulament. În cazul 
în care un act juridic sectorial al Uniunii 
impune organismelor din sectorul public, 
intermediarilor de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, ar trebui să se aplice și 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

__________________ __________________
25 A se vedea: Anexele la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 

25 A se vedea: Anexele la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
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2021 [COM(2020) 690 final]. 2021 [COM(2020) 690 final].
26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

28 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării pedepselor 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI 
a Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

28 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării pedepselor 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI 
a Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1)

29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1)

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 
(JO L 303, 28.11.2018, p. 59).

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 
(JO L 303, 28.11.2018, p. 59).

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
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europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a 
Deciziei 89/382/CEE, Euratom a 
Consiliului de constituire a Comitetului 
pentru programele statistice ale 
Comunităților Europene. (JO L 87, 
31.03.2009, p. 164)

europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a 
Deciziei 89/382/CEE, Euratom a 
Consiliului de constituire a Comitetului 
pentru programele statistice ale 
Comunităților Europene. (JO L 87, 
31.03.2009, p. 164)

32 Directiva 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). (JO L 178, 17.07.2000, p. 1)

32 Directiva 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). (JO L 178, 17.07.2000, p. 1)

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JOL 167, 
22.6.2001, p. 10)

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JOL 167, 
22.6.2001, p. 10)

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală și 
de modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92)

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
17 aprilie 2019 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală și 
de modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92)

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. (JO 
L 157, 30.4.2004).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
29 aprilie 2004 privind respectarea 
drepturilor de proprietate intelectuală. (JO 
L 157, 30.4.2004).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
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remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE 
(JO L 151, 14.6.2018).

remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE 
(JO L 151, 14.6.2018).

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1)

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1)

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Dreptul Uniunii și dreptul intern 
privind protecția datelor cu caracter 
personal și fără caracter personal ar 
trebuie să se aplice datelor prelucrate în 
temeiul prezentului regulament. Așadar, 
regulamentul nu ar trebui să aducă 
atingere Regulamentelor (UE) 2016/679 
și (UE) 2018/1725 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului1a, și nici 
Directivei 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului1b.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).
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1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii pentru a elimina obstacolele din 
calea bunei funcționări a economiei bazate 
pe date și pentru a crea un cadru de 
guvernanță la nivelul Uniunii pentru 
accesarea și utilizarea datelor, în special în 
ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri 
de date deținute de sectorul public, 
furnizarea de servicii de către furnizorii de 
servicii de partajare de date către 
utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, precum și colectarea și 
prelucrarea datelor puse la dispoziție în 
scopuri altruiste de către persoane fizice și 
juridice.

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii pentru a consolida încrederea în 
rândul persoanelor și companiilor și a 
elimina obstacolele din calea bunei 
funcționări a economiei bazate pe date prin 
crearea unui cadru de guvernanță la 
nivelul Uniunii pentru accesarea și 
utilizarea datelor, în special în ceea ce 
privește reutilizarea anumitor tipuri de date 
deținute de sectorul public, furnizarea de 
servicii de către intermediarii de date către 
utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, colectarea și prelucrarea 
datelor puse la dispoziție în scopuri 
altruiste de către persoane fizice și juridice 
și înființarea Comitetului european 
pentru inovare în domeniul datelor. În 
plus, este esențial să se asigure accesul la 
seturi de date de înaltă calitate pentru 
dezvoltarea și antrenarea unor sisteme 
eficace, funcționale și imparțiale de 
inteligență artificială (IA), precum și 
accesul efectiv la datele de la margine, 
ceea ce include soluționarea provocărilor 
de interoperabilitate generate de 
amploarea fără precedent și de caracterul 
distribuit al tehnicii de calcul la margine.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date [date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 
comerciale și date cu caracter personal care 
nu sunt accesibile în temeiul legislației 
specifice naționale sau a Uniunii, cum ar fi 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680] din bazele de date publice 
nu sunt puse la dispoziție, nici măcar 
pentru activități de cercetare sau 
inovatoare. Având în vedere caracterul 
sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date. De obicei, astfel de 
cerințe necesită timp și un grad ridicat e 
cunoștințe pentru a fi îndeplinite. Acest 
lucru a condus la o subutilizare a acestor 
date. Deși unele state membre instituie 
structuri, procese și uneori adoptă legi 
pentru a facilita acest tip de reutilizare, 
acest lucru nu se întâmplă în întreaga 
Uniune.

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date [date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 
comerciale și date cu caracter personal care 
nu sunt accesibile în temeiul legislației 
specifice naționale sau a Uniunii, cum ar fi 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680] din bazele de date publice 
nu sunt puse la dispoziție, nici măcar 
pentru activități de cercetare sau 
inovatoare. Având în vedere caracterul 
sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date. De obicei, astfel de 
cerințe legitime necesită timp și un grad 
ridicat de cunoștințe pentru a fi îndeplinite. 
Acest lucru a condus la o subutilizare a 
acestor date. Deși unele state membre 
instituie structuri, procese și uneori adoptă 
legi pentru a facilita acest tip de reutilizare, 
acest lucru nu se întâmplă în întreaga 
Uniune. Prin urmare, statele membre sunt 
încurajate să asigure un acces mai bun și 
condiții clare și transparente pentru 
reutilizarea anumitor categorii de date din 
sectorul public care ar putea fi reutilizate 
într-un mod sigur și ușor de folosit, 
precum și să asigure o utilizare 
ameliorată și consolidată a acestor date, 
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în special pentru microîntreprinderi, 
IMM-uri și start-up-uri.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Există tehnici care permit analize ce 
respectă viața privată cu privire la bazele 
de date care conțin date cu caracter 
personal, cum ar fi anonimizarea, 
pseudonimizarea, confidențialitatea 
diferențiată, generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea. Aplicarea acestor tehnologii 
de consolidare a protecției vieții private, 
împreună cu abordări cuprinzătoare în 
materie de protecție a datelor, ar trebui să 
asigure reutilizarea în condiții de siguranță 
a datelor cu caracter personal și a datelor 
comerciale confidențiale în scopuri legate 
de cercetare, inovare și statistică. În multe 
cazuri, aceasta implică faptul că utilizarea 
și reutilizarea datelor în acest context pot fi 
efectuate numai într-un mediu de 
prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

(6) Există tehnici care permit analize ce 
respectă viața privată cu privire la bazele 
de date care conțin date cu caracter 
personal, cum ar fi anonimizarea, 
pseudonimizarea, confidențialitatea 
diferențiată, generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea. Aplicarea acestor tehnologii 
de consolidare a protecției vieții private, 
împreună cu abordări cuprinzătoare în 
materie de protecție a datelor, ar trebui să 
devină prioritare pentru a asigura 
protejarea vieții private din faza de 
proiectare și protejarea implicită a vieții 
private, permițând reutilizarea în condiții 
de siguranță a datelor cu caracter personal 
și a datelor comerciale confidențiale în 
scopuri legate de cercetare, inovare și 
statistică. În multe cazuri, aceasta implică 
faptul că utilizarea și reutilizarea datelor în 
acest context pot fi efectuate numai într-un 
mediu de prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

__________________ __________________
39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 

39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
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nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând pe cât posibil încheierea de 
acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau 
ca efect crearea de drepturi exclusive 
pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel 
de acord ar trebui să fie posibil numai 
atunci când este justificat și necesar pentru 
furnizarea unui serviciu de interes general. 
Această situație ar putea avea loc atunci 
când utilizarea exclusivă a datelor este 
singura modalitate de a maximiza 
beneficiile societale ale datelor în cauză, de 
exemplu dacă există o singură entitate 
(care s-a specializat în prelucrarea unui 
anumit set de date) capabilă să furnizeze 
serviciul sau produsul care permite 
organismului din sectorul public să 
furnizeze un serviciu digital avansat în 
interes general. Cu toate acestea, astfel de 
acorduri ar trebui încheiate în conformitate 
cu normele privind achizițiile publice și ar 
trebui să facă obiectul unei revizuiri 
periodice bazate pe o analiză a pieței 
pentru a stabili dacă această exclusivitate 
este necesară în continuare. În plus, astfel 
de acorduri ar trebui să respecte normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz, și ar trebui să fie încheiate pe o 
perioadă limitată, care nu ar trebui să 

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând încheierea de acorduri care ar putea 
avea ca obiectiv sau ca efect crearea de 
drepturi exclusive pentru reutilizarea 
anumitor date. Un astfel de acord ar trebui 
să fie posibil numai atunci când este 
justificat și necesar pentru furnizarea unui 
serviciu de interes general. Această situație 
ar putea avea loc atunci când utilizarea 
exclusivă a datelor este singura modalitate 
de a maximiza beneficiile societale ale 
datelor în cauză, de exemplu dacă există o 
singură entitate (care s-a specializat în 
prelucrarea unui anumit set de date) 
capabilă să furnizeze serviciul sau produsul 
care permite organismului din sectorul 
public să furnizeze un serviciu digital 
avansat în interes general. Cu toate acestea, 
astfel de acorduri ar trebui încheiate în 
conformitate cu normele privind achizițiile 
publice și ar trebui să facă obiectul unei 
revizuiri periodice bazate pe o analiză a 
pieței pentru a stabili dacă această 
exclusivitate este necesară în continuare. În 
plus, astfel de acorduri ar trebui să respecte 
normele relevante privind ajutoarele de 
stat, după caz, și ar trebui să fie încheiate 
pe o perioadă limitată, care nu ar trebui să 
depășească doi ani. Orice drept exclusiv de 



PE691.139 154/435 RR\1237015RO.docx

RO

depășească trei ani. Pentru a asigura 
transparența, astfel de acorduri exclusive ar 
trebui publicate online, indiferent de 
posibila publicare a unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice.

reutilizare a datelor care nu îndeplinește 
condițiile prevăzute în prezentul 
regulament ar trebui să fie nul. Pentru a 
asigura transparența, astfel de acorduri 
exclusive ar trebui publicate online, cu cel 
puțin două luni înainte de intrarea lor în 
vigoare, indiferent de posibila publicare a 
unei proceduri de atribuire a unui contract 
de achiziții publice. Prezentul regulament 
nu ar trebui interpretat ca împiedicând 
licențiatorii de date pentru organismele 
din sectorul public să încheie acorduri 
care limitează reutilizarea acestor date 
care intră sub incidența unei licențe, dacă 
o licență de date abordează modalitatea de 
livrare, întreținere și control ale datelor, 
precum și politicile, practicile și 
protocoalele de securitate a datelor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Acordurile exclusive interzise și 
alte practici sau înțelegeri între deținătorii 
de date și reutilizatorii de date care nu 
acordă în mod expres drepturi exclusive, 
dar despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că vor restricționa 
disponibilitatea datelor pentru reutilizare, 
care au fost încheiate sau care existau deja 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, nu ar trebui reînnoite după 
expirarea termenului lor. Acordurile cu 
durată nedeterminată sau pe termen mai 
lung ar trebui să fie reziliate în termen de 
trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

(10) Acordurile exclusive interzise și 
alte practici sau înțelegeri între deținătorii 
de date și reutilizatorii de date, care țin de 
reutilizarea datelor deținute de 
organismele din sectorul public, care nu 
acordă în mod expres drepturi exclusive, 
dar despre care se poate presupune în mod 
rezonabil că vor împiedica funcționarea 
pieței interne prin restricționarea 
disponibilității datelor pentru reutilizare, 
care au fost încheiate sau care existau deja 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, nu ar trebui reînnoite după 
expirarea termenului lor. Acordurile cu 
durată nedeterminată sau pe termen mai 
lung ar trebui să fie reziliate în termen de 
trei ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Amendamentul 10
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Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui stabilite condițiile de 
reutilizare a datelor protejate care se aplică 
organismelor din sectorul public care, în 
temeiul legislației naționale, au competența 
de a permite reutilizarea și care nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor sau 
obligațiilor privind accesul la astfel de 
date. Aceste condiții ar trebui să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv, fără a restrânge 
concurența. În special, organismele din 
sectorul public care permit reutilizarea ar 
trebui să dispună de mijloacele tehnice 
necesare pentru a asigura protecția 
drepturilor și a intereselor terților. 
Condițiile de reutilizare a datelor ar trebui 
să se limiteze la ceea ce este necesar pentru 
a proteja drepturile și interesele altor 
persoane în ceea ce privește datele și 
integritatea sistemelor de tehnologie a 
informației și comunicațiilor ce aparțin 
organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la un efort disproporționat pentru 
sectorul public. În funcție de cazul de față, 
înainte de transmiterea lor, datele cu 
caracter personal ar trebui să fie complet 
anonimizate, astfel încât să nu permită în 
niciun mod identificarea persoanelor 
vizate, sau datele care conțin informații 
comerciale confidențiale ar trebui 
modificate, astfel încât nicio informație 
confidențială să nu fie divulgată. În cazul 
în care furnizarea de date anonimizate sau 
modificate nu ar răspunde nevoilor 
reutilizatorului, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 

(11) Este necesar să fie stabilite 
condițiile de reutilizare a datelor protejate 
care se aplică organismelor din sectorul 
public care, în temeiul legislației naționale, 
au competența de a permite reutilizarea și 
care nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor sau obligațiilor privind accesul 
la astfel de date. Aceste condiții ar trebui să 
fie transparente, legale, clar explicate, 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv, fără a restrânge 
concurența. În special, organismele din 
sectorul public care permit reutilizarea ar 
trebui să dispună de mijloacele tehnice 
necesare pentru a asigura protecția 
drepturilor și a intereselor terților. 
Condițiile de reutilizare a datelor ar trebui 
să se limiteze la ceea ce este necesar pentru 
a proteja drepturile și interesele altor 
persoane în ceea ce privește datele și 
integritatea sistemelor de tehnologie a 
informației și comunicațiilor ce aparțin 
organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
necesita un efort disproporționat pentru 
sectorul public. În funcție de cazul de față, 
înainte de transmiterea lor, datele cu 
caracter personal ar trebui să fie complet 
anonimizate, astfel încât să nu permită în 
niciun mod identificarea persoanelor 
vizate, sau datele care conțin informații 
comerciale confidențiale ar trebui 
modificate, astfel încât nicio informație 
confidențială să nu fie divulgată. Ar trebui 
prevăzute garanții împotriva 
dezanonimizării și identificării 
persoanelor fizice. În plus, întreprinderile 
nu ar trebui să aibă acces direct la datele 
protejate și, în consecință, ele nu ar trebui 
să realizeze dezanonimizarea. În cazul în 
care furnizarea de date anonimizate sau 
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sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul public 
ar putea condiționa utilizarea unui astfel de 
mediu de prelucrare securizat de semnarea 
de către reutilizator a unui acord de 
confidențialitate care să interzică 
divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 
din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, organismul din 
sectorul public ar trebui să îi sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 
transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. Nu ar trebui furnizate informații de 
contact care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 
întreprinderile.

modificate nu ar răspunde nevoilor 
reutilizatorului, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 
sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul public 
ar putea condiționa utilizarea unui astfel de 
mediu de prelucrare securizat de semnarea 
de către reutilizator a unui acord de 
confidențialitate care să interzică 
divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 
din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin folosirea mijloacelor 
tehnice adecvate. În acest sens, organismul 
din sectorul public ar putea să sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 
transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. Nu ar trebui furnizate informații de 
contact care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 
întreprinderile. Atunci când transmite 
cererea de consimțământ, organismul din 
sectorul public ar trebui să se asigure că 
persoana vizată este informată în mod 
clar cu privire la implicațiile acordării 
consimțământului, posibilitatea de a 
refuza o astfel de cerere și ulterior de a o 
revoca ușor în orice moment.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să țină 
seama pe deplin de drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe.

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să respecte 
pe deplin de drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe. 
Reutilizatorii situați într-o țară terță, cu 
excepția instituțiilor științifice fără scop 
lucrativ, ar trebui să desemneze un 
reprezentant legal pe teritoriul Uniunii în 
scopul reutilizării anumitor categorii de 
date protejate deținute de sectorul public.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În plus, este important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 

(15) În plus, este important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
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accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor fundamentale 
sau a intereselor deținătorilor de date, 
datele fără caracter personal care trebuie 
protejate împotriva accesului ilegal sau 
neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului național și care sunt deținute de 
organisme din sectorul public ar trebui să 
fie transferate numai către țări terțe în care 
sunt asigurate garanții adecvate pentru 
utilizarea datelor. Ar trebui să se considere 
că există astfel de garanții adecvate atunci 
când în țara terță respectivă sunt instituite 
măsuri echivalente care asigură faptul că 
datele fără caracter personal beneficiază de 
un nivel de protecție similar celui aplicabil 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național, în special în ceea ce 
privește protecția secretelor comerciale și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală. În acest scop, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin care 
să declare că o țară terță oferă un nivel de 
protecție care, în esență, este echivalent 
celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de 
dreptul național. Evaluarea nivelului de 
protecție oferit în țara terță respectivă ar 
trebui să ia în considerare, în special, 
legislația relevantă, atât generală, cât și 
sectorială, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea publică, apărarea, securitatea 
națională și dreptul penal privind accesul la 
datele fără caracter personal și protecția 
acestora, orice acces al autorităților publice 
din țara terță respectivă la datele 
transferate, existența și funcționarea 
efectivă a uneia sau a mai multor autorități 
independente de supraveghere din țara terță 
care au responsabilitatea de a garanta și de 
a asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 

accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor fundamentale 
sau a intereselor deținătorilor de date, 
datele fără caracter personal care trebuie 
protejate împotriva accesului ilegal sau 
neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului național și care sunt deținute de 
organisme din sectorul public ar trebui să 
fie transferate numai către țări terțe în care 
sunt asigurate garanții adecvate pentru 
utilizarea datelor. Ar trebui să se considere 
că există astfel de garanții adecvate atunci 
când în țara terță respectivă sunt instituite 
măsuri echivalente care asigură faptul că 
datele fără caracter personal beneficiază de 
un nivel de protecție similar celui aplicabil 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național, în special în ceea ce 
privește protecția secretelor comerciale și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală. În acest scop, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin care 
să declare că o țară terță oferă un nivel de 
protecție care, în esență, este echivalent 
celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de 
dreptul național. În plus, dacă există 
informații despre cazuri îngrijorătoare 
legate de reutilizarea datelor fără caracter 
personal în țări terțe, Comisia ar trebui să 
le ia în considerare când intenționează să 
adopte acte de punere în aplicare. 
Evaluarea nivelului de protecție oferit în 
țara terță respectivă ar trebui să ia în 
considerare, în special, legislația relevantă, 
atât generală, cât și sectorială, inclusiv în 
ceea ce privește securitatea publică, 
apărarea, securitatea națională și dreptul 
penal privind accesul la datele fără caracter 
personal și protecția acestora, orice acces al 
autorităților publice din țara terță 
respectivă la datele transferate, existența și 
funcționarea efectivă a uneia sau a mai 
multor autorități independente de 
supraveghere din țara terță care au 
responsabilitatea de a garanta și de a 
asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
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Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau furnizorii de servicii de 
partajare de date din țara terță în cauză 
este deosebit de importantă în contextul 
transferului de date fără caracter personal 
către țara terță respectivă. Prin urmare, 
aceste garanții ar trebui să includă 
disponibilitatea unor drepturi executorii și 
a unor căi de atac eficace.

terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau intermediarii de date 
din țara terță în cauză este deosebit de 
importantă în contextul transferului de date 
fără caracter personal către țara terță 
respectivă. Prin urmare, aceste garanții ar 
trebui să includă disponibilitatea unor 
drepturi executorii și a unor căi de atac 
eficace.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Unele țări terțe adoptă legi, 
reglementări și alte acte juridice care 
vizează transferul direct sau asigurarea 
accesului la date fără caracter personal în 
Uniune sub controlul persoanelor fizice și 
juridice aflate în jurisdicția statelor 
membre. Hotărârile instanțelor 
judecătorești sau tribunalelor sau deciziile 
autorităților administrative din țări terțe 
prin care se solicită transferul sau accesul 
la date fără caracter personal ar trebui să 
fie executorii atunci când se bazează pe un 
acord internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență juridică reciprocă în vigoare între 
țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru. În unele cazuri, pot apărea situații 
în care obligația de a transfera date fără 
caracter personal care rezultă dintr-o 
legislație a unei țări terțe sau de a oferi 
acces la acestea intră în conflict cu o 
obligație concurentă de a proteja aceste 
date în temeiul dreptului Uniunii sau cel 
național, în special în ceea ce privește 
protecția datelor comerciale sensibile și 

(17) Unele țări terțe adoptă legi, 
reglementări și alte acte juridice care 
vizează transferul direct sau asigurarea 
accesului la date fără caracter personal în 
Uniune sub controlul persoanelor fizice și 
juridice aflate în jurisdicția statelor 
membre. Hotărârile instanțelor 
judecătorești sau tribunalelor sau deciziile 
autorităților administrative din țări terțe 
prin care se solicită transferul sau accesul 
la date fără caracter personal ar trebui să 
fie executorii atunci când se bazează pe un 
acord internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență juridică reciprocă în vigoare între 
țara terță solicitantă și Uniune sau un stat 
membru. Organismele din sectorul public, 
entitățile fizice și juridice, intermediarii de 
date și organizațiile de promovare a 
altruismului în materie de date care au 
acordat sau cărora li s-a acordat dreptul 
de a schimba sau de a reutiliza date ar 
trebui să se asigure că transferul de date 
către țări terțe respectă pe deplin dreptul 
Uniunii și dreptul intern. În unele cazuri, 
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protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, inclusiv angajamentele sale 
contractuale privind confidențialitatea în 
conformitate cu această legislație. În 
absența unor acorduri internaționale care să 
reglementeze astfel de chestiuni, transferul 
sau accesul ar trebui să se permită numai în 
anumite condiții, cum ar fi în special ca 
sistemul unei țări terțe să impună stabilirea 
motivelor și proporționalității deciziei, ca 
hotărârea judecătorească sau decizia să 
aibă caracter specific, iar obiecția motivată 
a destinatarului să fie supusă unei revizuiri 
de către o instanță competentă din țara 
terță, care este împuternicită să ia în 
considerare în mod corespunzător 
interesele juridice relevante ale 
furnizorului acestor date.

pot apărea situații în care obligația de a 
transfera date fără caracter personal care 
rezultă dintr-o legislație a unei țări terțe sau 
de a oferi acces la acestea intră în conflict 
cu o obligație concurentă de a proteja 
aceste date în temeiul dreptului Uniunii sau 
cel național, în special în ceea ce privește 
protecția datelor comerciale sensibile și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, inclusiv angajamentele sale 
contractuale privind confidențialitatea în 
conformitate cu această legislație. În 
absența unor acorduri internaționale care să 
reglementeze astfel de chestiuni, transferul 
sau accesul ar trebui să se permită numai în 
anumite condiții, cum ar fi în special ca 
sistemul unei țări terțe să impună stabilirea 
motivelor și proporționalității deciziei, ca 
hotărârea judecătorească sau decizia să 
aibă caracter specific, iar obiecția motivată 
a destinatarului să fie supusă unei revizuiri 
de către o instanță competentă din țara 
terță, care este împuternicită să ia în 
considerare în mod corespunzător 
interesele juridice relevante ale 
furnizorului acestor date.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 
de partajare a datelor și entitățile înscrise 
în registrul organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de datele 
recunoscute ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a împiedica accesul la 
sistemele în care sunt stocate datele fără 
caracter personal, inclusiv criptarea datelor 
sau politici corporative.

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, intermediarii de date 
și entitățile înscrise în registrul 
organizațiilor de promovare a altruismului 
în materie de datele recunoscute ar trebui 
să ia toate măsurile rezonabile pentru a 
împiedica accesul la sistemele în care sunt 
stocate datele fără caracter personal, 
inclusiv criptarea datelor sau politici 
corporative.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile în ceea ce privește 
transferul către țări terțe, dacă un astfel de 
transfer ar putea pune în pericol obiectivele 
de politică publică, în conformitate cu 
angajamentele internaționale. De exemplu, 
în domeniul sănătății, anumite seturi de 
date deținute de actori din sistemul public 
de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar 
putea fi identificate ca fiind date foarte 
sensibile privind sănătatea. Pentru a 
asigura practici armonizate în întreaga 
Uniune, astfel de tipuri de date publice fără 
caracter personal extrem de sensibile ar 
trebui definite de dreptul Uniunii, de 
exemplu în contextul Spațiului european al 
datelor medicale sau al altor acte 
legislative sectoriale. Condițiile aferente 
transferului acestor date către țări terțe ar 
trebui stabilite prin acte delegate. 
Condițiile ar trebui să fie proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile potrivit dreptului 
Uniunii, în ceea ce privește transferul către 
țări terțe, dacă un astfel de transfer ar putea 
pune în pericol obiectivele de politică 
publică, în conformitate cu angajamentele 
internaționale. De exemplu, în domeniul 
sănătății, anumite seturi de date deținute de 
actori din sistemul public de sănătate, cum 
ar fi spitalele publice, ar putea fi 
identificate ca fiind date foarte sensibile 
privind sănătatea. Pentru a asigura practici 
armonizate în întreaga Uniune, astfel de 
tipuri de date publice fără caracter personal 
extrem de sensibile ar trebui definite de 
dreptul Uniunii, de exemplu în contextul 
Spațiului european al datelor medicale sau 
al altor acte legislative sectoriale. 
Condițiile aferente transferului acestor date 
către țări terțe ar trebui stabilite prin acte 
delegate. Condițiile ar trebui să fie 
transparente, proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate în mod clar, cum ar fi 
protecția sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
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limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor, dar ar trebui, de 
asemenea, să poată decide să pună la 
dispoziție datele la costuri mai mici sau 
fără costuri, de exemplu pentru anumite 
categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, sau reutilizarea 
de către întreprinderile mici și mijlocii, 
astfel încât să încurajeze o astfel de 
reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 
inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat. Aceste taxe ar trebui să 
fie rezonabile, transparente, publicate 
online și nediscriminatorii.

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe bazate pe 
costuri pentru reutilizarea datelor. Aceste 
taxe ar trebui să fie transparente, 
rezonabile și nediscriminatorii, ar trebui 
să fie publicate online și ar trebui să 
acopere costurile de monitorizare și 
executare. Organismele din sectorul 
public ar trebui, de asemenea, să poată 
decide să pună la dispoziție datele la 
costuri mai mici sau fără costuri, de 
exemplu pentru anumite categorii de 
reutilizări, cum ar fi reutilizarea 
necomercială, sau reutilizarea de către 
microîntreprinderi, IMM-uri și start-up-
uri, astfel încât să încurajeze o astfel de 
reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 
inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante. 
Lista categoriilor de reutilizatori pentru 
care se aplică reduceri sau nu se aplică 
taxe ar trebui să fie făcută publică 
împreună cu criteriile utilizate pentru 
stabilirea unei astfel de liste, în 
conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat și cu legislația în 
materie de concurență.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de partajare de date, în special 
în ceea ce privește utilizarea datelor și 
respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date, este necesar să se 
creeze un cadru de reglementare la nivelul 
Uniunii care să stabilească cerințe extrem 
de armonizate legate de furnizarea fiabilă a 
unor astfel de servicii de partajare de date. 
Acest lucru va contribui la asigurarea unui 
control mai bun al accesului la datele 
proprii și al utilizării acestora din partea 
deținătorilor și a utilizatorilor de date, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Atât în 
situațiile în care partajarea de date are loc 
în contextul relațiilor dintre întreprinderi, 
cât și în contextul relațiilor dintre 
întreprinderi și consumatori, furnizorii de 
servicii de partajare de date ar trebui să 
ofere o modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de partajare 
de date pot pune la dispoziție, de 
asemenea, o infrastructură tehnică specifică 
pentru interconectarea deținătorilor de date 
și a utilizatorilor de date.

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de partajare de date, în special 
în ceea ce privește utilizarea datelor și 
respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date, este necesar să se 
creeze un cadru de reglementare la nivelul 
Uniunii care să stabilească cerințe extrem 
de armonizate legate de furnizarea fiabilă 
și nediscriminatorie a unor astfel de 
servicii de partajare de date. Acest lucru va 
contribui la asigurarea unui control mai 
bun al accesului la datele proprii și al 
utilizării acestora din partea deținătorilor și 
a utilizatorilor de date, în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Atât în situațiile în care 
partajarea de date are loc în contextul 
relațiilor dintre întreprinderi, cât și în 
contextul relațiilor dintre întreprinderi și 
consumatori, furnizorii de servicii de 
partajare de date ar trebui să ofere o 
modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de partajare 
de date pot pune la dispoziție, de 
asemenea, o infrastructură tehnică specifică 
pentru interconectarea deținătorilor de date 
și a utilizatorilor de date.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
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deținătorii și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de partajare de date este 
neutralitatea furnizorilor de servicii de 
partajare de date în ceea ce privește datele 
care fac obiectul schimburilor între 
deținătorii de date și utilizatorii de date. 
Prin urmare, furnizorii de servicii de 
partajare de date trebuie să acționeze 
numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 
separare structurală între serviciul de 
partajare de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de partajare de date 
ar trebui să fie furnizat prin intermediul 
unei entități juridice care să fie distinctă de 
celelalte activități ale furnizorului 
respectiv de servicii de partajare de date. 
Furnizorii de servicii de partajare de date 
care intermediază schimbul de date între 
persoane fizice în calitate de deținători de 
date și persoane juridice ar trebui, în plus, 
să aibă o responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul deținătorilor 
de date.

deținătorii și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de partajare de date este 
neutralitatea intermediarilor de date în 
ceea ce privește datele care fac obiectul 
schimburilor între deținătorii de date și 
utilizatorii de date. Prin urmare, 
intermediarii de date trebuie să acționeze 
numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 
separare structurală între serviciul de 
partajare de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de partajare de date 
ar trebui să fie furnizat prin intermediul 
unei entități juridice care să fie distinctă de 
celelalte activități ale intermediarului 
respectiv de date. Intermediarii de date ar 
trebui să respecte o serie de alte condiții 
pentru a asigura încrederea, inclusiv 
garanții suficiente în caz de insolvență. În 
cazul în care un intermediar de date 
furnizează servicii suplimentare legate de 
date, stabilirea prețurilor și condițiile 
serviciilor de intermediere a datelor nu ar 
trebui să fie influențate de folosirea 
acestor servicii suplimentare și de măsura 
în care ele sunt utilizate. În plus, 
intermediarii de date ar trebui să-i 
despăgubească pe deținătorii de date în 
cazul pierderii datelor. Intermediarii de 
date care intermediază schimbul de date 
între persoane fizice în calitate de 
deținători de date și persoane juridice ar 
trebui, în plus, să aibă o responsabilitate 
fiduciară față de persoanele fizice, pentru a 
se asigura că acestea acționează în interesul 
deținătorilor de date.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către furnizorii de servicii de partajare de 
date a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, acești furnizori ar trebui să 
aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în 
cazul în care un furnizor de servicii de 
partajare de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești furnizori de servicii de partajare 
de date manipulează date cu caracter 
personal, precum și date comerciale 
confidențiale, care necesită o monitorizare 
atentă a respectării de către acești furnizori 
de servicii a condițiilor prevăzute în 
prezentul regulament. Pentru a stabili dacă 
un astfel de furnizor de servicii de 
partajare de date oferă servicii în cadrul 
Uniunii, ar trebui să se stabilească dacă 
este evident că acesta intenționează să 
ofere servicii persoanelor din unul sau mai 
multe state membre. Simpla accesibilitate 
în Uniune a site-ului web sau a unei adrese 
de e-mail și a altor date de contact ale 
furnizorului de servicii de partajare de 
date sau utilizarea unei limbi utilizate în 
general în țara terță în care este stabilit 
furnizorul de servicii de partajare de date 
ar trebui considerată insuficientă pentru a 
se stabili o astfel de intenție. Cu toate 
acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă sau menționarea unor 
utilizatori din Uniune pot conduce la 
concluzia că furnizorul de servicii de 
partajare de date intenționează să ofere 
servicii în Uniune. Reprezentantul ar trebui 
să acționeze în numele furnizorului de 
servicii de partajare de date, iar autoritățile 
competente ar trebui să poată contacta 
reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să 
fie desemnat explicit printr-un mandat scris 

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către intermediarii de date a condițiilor 
prevăzute în prezentul regulament, acești 
intermediari ar trebui să aibă un sediu în 
Uniune. Alternativ, în cazul în care un 
intermediar de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești intermediari de date manipulează 
date cu caracter personal, precum și date 
comerciale confidențiale, care necesită o 
monitorizare atentă a respectării de către 
acești intermediari de date a condițiilor 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
stabili dacă un astfel de intermediar de 
date oferă servicii în cadrul Uniunii, ar 
trebui să se stabilească dacă este evident că 
acesta intenționează să ofere servicii 
persoanelor din unul sau mai multe state 
membre. Simpla accesibilitate în Uniune a 
site-ului web sau a unei adrese de e-mail și 
a altor date de contact ale intermediarului 
de date sau utilizarea unei limbi utilizate în 
general în țara terță în care este stabilit 
intermediarul de date ar trebui considerată 
insuficientă pentru a se stabili o astfel de 
intenție. Cu toate acestea, factori precum 
utilizarea unei limbi sau a unei monede 
utilizate în general în unul sau mai multe 
state membre cu posibilitatea de a comanda 
servicii în respectiva limbă sau 
menționarea unor utilizatori din Uniune pot 
conduce la concluzia că intermediarul de 
date intenționează să ofere servicii în 
Uniune. Reprezentantul ar trebui să 
acționeze în numele intermediarului de 
date, iar autoritățile competente ar trebui să 
poată contacta reprezentantul. 
Reprezentantul ar trebui să fie desemnat 
explicit printr-un mandat scris al 
intermediarului de date să acționeze în 
numele acestuia în privința obligațiilor care 
îi revin acestuia în temeiul prezentului 
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al furnizorului de servicii de partajare de 
date să acționeze în numele acestuia în 
privința obligațiilor care îi revin acestuia în 
temeiul prezentului regulament.

regulament.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de partajare de date de a respecta 
Regulamentul (UE) 2016/679 și nici 
responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. În cazul în care 
furnizorii de servicii de partajare de date 
sunt operatori sau persoane împuternicite 
de operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au 
obligația de a respecta normele prevăzute 
de regulamentul respectiv. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării legislației în materie de 
concurență.

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației intermediarilor 
de date de a respecta 
Regulamentul (UE) 2016/679 și nici 
responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. În cazul în care 
intermediarii de date sunt operatori sau 
persoane împuternicite de operatori în 
sensul Regulamentului (UE) 2016/679, 
aceștia au obligația de a respecta normele 
prevăzute de regulamentul respectiv. 
Persoanele vizate au o serie de drepturi în 
relația cu acești furnizori de servicii, 
inclusiv dreptul la despăgubiri în cazul 
prejudiciilor materiale sau morale 
suferite. De asemenea, prezentul 
regulament nu ar trebui să aducă atingere 
aplicării legislației în materie de 
concurență.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Furnizorii de servicii de partajare 
de date ar trebui, de asemenea, să ia măsuri 
pentru a asigura respectarea legislației în 
materie de concurență. Partajarea de date 
poate genera diferite tipuri de creșteri ale 
eficienței, dar poate conduce, de asemenea, 

(29) Intermediarii de date ar trebui, de 
asemenea, să ia măsuri pentru a asigura 
respectarea legislației în materie de 
concurență. Partajarea de date poate genera 
diferite tipuri de creșteri ale eficienței, dar 
poate conduce, de asemenea, la 
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la restrângerea concurenței, în special în 
cazul în care include partajarea de 
informații sensibile din punct de vedere al 
concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

restrângerea concurenței, în special în 
cazul în care include partajarea de 
informații sensibile din punct de vedere al 
concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 30 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30a) Dacă autoritatea competentă a 
confirmat că un intermediar de date 
respectă cerințele prevăzute în prezentul 
regulament, intermediarul de date 
respectiv ar trebui să se poată referi la el 
însuși ca „intermediar de date recunoscut 
în Uniune” în comunicarea sa scrisă și 
verbală. Intermediarii de date ar trebui să 
utilizeze un logo specific al Uniunii sau 
un cod QR care conține un link către 
registrul european. Obiectivul acestui 
logo ar trebui să fie de a oferi o identitate 
vizuală coerentă intermediarilor de date ai 
Uniunii și a contribui la creșterea 
încrederii deținătorilor și a utilizatorilor 
de date. Logoul ar trebui creat și afișat în 
conformitate cu normele stabilite într-un 
act de punere în aplicare separat.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 30 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(30b) Autoritatea competentă pentru 
intermediarii de date ar trebui să poată 
percepe taxe. Aceste taxe ar trebui să fie 
transparente, proporționale și obiective și 
se bazeze pe costurile administrative 
legate de monitorizarea conformității și de 
alte activități de control al pieței 
desfășurate de autoritățile competente în 
legătură cu notificările privind serviciile 
de partajare de date. Autoritatea 
competentă pentru intermediarii de date 
ar trebui să poată decide să aplice taxe 
reduse sau zero microîntreprinderilor, 
IMM-urilor și start-up-urilor.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de partajare de 
date să trimită o notificare numai autorității 
competente desemnate din statul membru 
în care se află sediul său principal sau în 
care se află reprezentantul său legal. O 
astfel de notificare nu ar trebui să implice 
mai mult decât o simplă declarație privind 
intenția de a furniza astfel de servicii și ar 
trebui completată numai cu informațiile 
prevăzute în prezentul regulament.

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite intermediarului de date să 
trimită o notificare numai autorității 
competente desemnate din statul membru 
în care se află sediul său principal sau în 
care se află reprezentantul său legal. O 
astfel de notificare nu ar trebui să implice 
mai mult decât o simplă declarație privind 
intenția de a furniza astfel de servicii și ar 
trebui completată numai cu informațiile 
prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Sediul principal al unui furnizor de (32) Sediul principal al unui intermediar 
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servicii de partajare de date în Uniune ar 
trebui să fie statul membru în care se află 
administrația centrală a acestuia în Uniune. 
Sediul principal al unui furnizor de servicii 
de partajare de date în Uniune ar trebui să 
fie stabilit pe baza unor criterii obiective și 
ar trebui să implice exercitarea efectivă și 
reală a activităților de gestionare.

de date în Uniune ar trebui să fie statul 
membru în care se află administrația 
centrală a acestuia în Uniune. Sediul 
principal al unui intermediar de date în 
Uniune ar trebui să fie stabilit pe baza unor 
criterii obiective și ar trebui să implice 
exercitarea efectivă și reală a activităților 
de gestionare.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 
state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale 
prelucrării datelor, dar ar putea, de 
asemenea, să își dea consimțământul 
pentru prelucrarea datelor în anumite 
domenii de cercetare sau în anumite părți 
ale proiectelor de cercetare, deoarece, 
deseori, nu este posibil să se identifice pe 
deplin scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare științifică 
la momentul colectării datelor. Persoanele 
juridice și-ar putea acorda permisiunea cu 
privire la prelucrarea datelor lor fără 
caracter personal pentru o serie de scopuri 
care nu sunt definite la momentul acordării 
permisiunii. Respectarea voluntară de către 
astfel de entități înregistrate a unui set de 

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 
state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale 
prelucrării datelor, dar ar putea, de 
asemenea, să își dea consimțământul 
pentru prelucrarea datelor în anumite 
domenii de cercetare sau în anumite părți 
ale proiectelor de cercetare, deoarece, 
deseori, nu este posibil să se identifice pe 
deplin scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare științifică 
la momentul colectării datelor. Persoanele 
juridice și-ar putea acorda permisiunea cu 
privire la prelucrarea datelor lor fără 
caracter personal pentru o serie de scopuri 
care nu sunt definite la momentul acordării 
permisiunii. Înregistrarea voluntară ca 
„organizație de promovare a altruismului 
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cerințe ar trebui să confere încredere că 
datele puse la dispoziție în scopuri altruiste 
servesc unui scop de interes general. O 
astfel de încredere ar trebui să rezulte în 
special din faptul că locul de stabilire este 
în Uniune, precum și din cerința ca 
entitățile înregistrate să nu aibă scop 
lucrativ, din cerințele de transparență și din 
garanțiile specifice instituite pentru a 
proteja drepturile și interesele persoanelor 
vizate și ale societăților. Alte garanții ar 
trebui să includă posibilitatea prelucrării 
datelor relevante într-un mediu de 
prelucrare securizat gestionat de entitatea 
înregistrată, de mecanisme de 
supraveghere, precum consiliile sau 
comisiile de etică, pentru a se asigura că 
operatorul de date menține standarde înalte 
de etică științifică, mijloace tehnice eficace 
de retragere sau modificare a 
consimțământului în orice moment, pe 
baza obligațiilor de informare ale 
persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, precum și 
mijloace prin care persoanele vizate să 
rămână informate cu privire la utilizarea 
datelor pe care le-au pus la dispoziție.

în materie de date recunoscută în 
Uniune” și respectarea de către astfel de 
entități înregistrate a unui set de cerințe ar 
trebui să confere încredere că datele puse la 
dispoziție în scopuri altruiste servesc 
numai unui scop de interes general și ar 
trebui să garanteze că utilizarea acestor 
date respectă cu strictețe scopul pentru 
care a fost acordat consimțământul sau 
autorizația. O astfel de încredere ar trebui 
să rezulte în special din faptul că locul de 
stabilire este în Uniune, precum și din 
cerința ca entitățile înregistrate să nu aibă 
scop lucrativ, din cerințele de transparență 
și din garanțiile specifice instituite pentru a 
proteja drepturile și interesele persoanelor 
vizate și ale societăților. Astfel de garanții 
ar trebui să includă aplicarea drepturilor 
prevăzute în Directiva (UE) 2020/1828 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a în cazul încălcării 
prezentului regulament și ar trebui să 
garanteze că entitățile juridice nu folosesc 
practici comerciale înșelătoare pentru a 
solicita donații de date. Alte garanții ar 
trebui să includă posibilitatea prelucrării 
datelor relevante într-un mediu de 
prelucrare securizat gestionat de entitatea 
înregistrată, de mecanisme de 
supraveghere, precum consiliile sau 
comisiile de etică, pentru a se asigura că 
operatorul de date menține standarde înalte 
de etică științifică, mijloace tehnice eficace 
de retragere sau modificare a 
consimțământului în orice moment, pe 
baza obligațiilor de informare ale 
persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, precum și 
mijloace prin care persoanele vizate să 
rămână informate cu privire la utilizarea 
datelor pe care le-au pus la dispoziție. În 
plus, fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, 
intermediarii de date ar trebui să-i 
despăgubească pe deținătorii de date în 
cazul pierderii datelor.
__________________
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1a Directiva (UE) 2020/1828 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în 
reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor și de 
abrogare a Directivei 2009/22/CE (JO 
L 409, 4.12.2020, p. 1).

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care urmăresc să se 
implice în activități bazate pe altruismul în 
materie de date în temeiul dreptului 
național. Acesta se bazează pe cerințele 
legislației naționale de a funcționa în mod 
legal într-un stat membru ca organizație 
fără scop lucrativ. Entitățile care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament ar trebui să poată utiliza titlul 
de „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune”.

(37) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care urmăresc să se 
implice în activități bazate pe altruismul în 
materie de date în temeiul dreptului 
național. Acesta se bazează pe cerințele 
legislației naționale de a funcționa în mod 
legal într-un stat membru ca organizație 
fără scop lucrativ. Entitățile care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament ar trebui să poată utiliza titlul 
de „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune”. Entitatea ar trebui să utilizeze 
un logo specific al Uniunii sau un cod QR 
care conține un link către Registrul 
european al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, atât online, cât și offline. Obiectivul 
acestui logo ar trebui să fie de a oferi o 
identitate vizuală coerentă organizațiilor 
de promovare a altruismului în materie de 
date ale Uniunii și a contribui la creșterea 
încrederii persoanelor vizate și a 
entităților juridice. Logoul ar trebui creat 
și afișat în conformitate cu normele 
stabilite într-un act de punere în aplicare 
separat.

Amendamentul 28
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Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a spori securitatea juridică în 
ceea ce privește acordarea și retragerea 
consimțământului, în special în contextul 
cercetării științifice și al utilizării statistice 
a datelor puse la dispoziție în mod altruist, 
ar trebui elaborat și utilizat un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date în contextul 
partajării altruiste de date. Un astfel de 
formular ar trebui să contribuie la 
creșterea transparenței pentru persoanele 
vizate cu privire la faptul că datele lor vor 
fi accesate și utilizate în conformitate cu 
consimțământul exprimat și, de asemenea, 
în deplină conformitate cu normele de 
protecție a datelor. Acesta ar putea fi 
utilizat, de asemenea, pentru a simplifica 
acțiunile bazate pe altruismul în materie de 
date realizate de întreprinderi și pentru a 
oferi un mecanism care să le permită 
acestora să își retragă permisiunea de a 
utiliza datele. Pentru a ține seama de 
particularitățile fiecărui sector în parte, 
inclusiv din perspectiva protecției datelor, 
ar trebui să existe posibilitatea de a se 
efectua ajustări sectoriale ale formularului 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date.

(39) Pentru a spori securitatea juridică în 
ceea ce privește acordarea și retragerea 
consimțământului, în special în contextul 
cercetării științifice și al utilizării statistice 
a datelor puse la dispoziție în mod altruist, 
ar trebui elaborată și utilizată o interfață 
europeană de consimțământ privind 
altruismul în materie de date în contextul 
partajării altruiste de date. O astfel de 
interfață ar trebui să contribuie la creșterea 
transparenței pentru persoanele vizate cu 
privire la faptul că datele lor vor fi accesate 
și utilizate în conformitate cu 
consimțământul exprimat și, de asemenea, 
în deplină conformitate cu normele de 
protecție a datelor. Aceasta ar putea fi 
utilizată, de asemenea, pentru a simplifica 
acțiunile bazate pe altruismul în materie de 
date realizate de întreprinderi și pentru a 
oferi un mecanism care să le permită 
acestora să își retragă permisiunea de a 
utiliza datele. Pentru a ține seama de 
particularitățile fiecărui sector în parte, 
inclusiv din perspectiva protecției datelor, 
ar trebui să existe posibilitatea de a se 
efectua ajustări sectoriale ale interfeței 
europene de consimțământ privind 
altruismul în materie de date. Interfața ar 
trebui să furnizeze informații actualizate 
despre tipurile de date care au fost 
utilizate, frecvența utilizării lor și 
scopurile în care au fost utilizate de 
utilizatorii organizației de promovare a 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes (40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
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cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei și reprezentanți ai 
spațiilor de date relevante și ai sectoarelor 
specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, 
transporturile și statistica). Comitetul 
european pentru protecția datelor ar trebui 
invitat să numească un reprezentant în 
cadrul Comitetului european pentru 
inovare în domeniul datelor.

cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei, reprezentantul UE 
pentru IMM-uri sau un reprezentant 
numit de rețeaua reprezentanților pentru 
IMM-uri, reprezentanți ai spațiilor de date 
relevante, reprezentanți ai agențiilor 
relevante și autoritățile competente din 
sectoarele specifice (cum ar fi sănătatea, 
agricultura, transporturile și statistica). 
Comitetul european pentru protecția 
datelor și organizațiile de standardizare 
relevante ar trebui să fie invitate să 
numească un reprezentant în cadrul 
Comitetului european pentru inovare în 
domeniul datelor. Reprezentanți ai 
industriei, inclusiv reprezentanți ai 
spațiilor de date naționale, transnaționale 
sau europene comune, ai IMM-urilor, ai 
organizațiilor de cercetare, ai 
organizațiilor neguvernamentale (ONG-
uri), ai partenerilor sociali europeni, ai 
consumatorilor și ai organizațiilor 
societății civile ar trebui să fie invitați să 
participe la reuniunile comitetului și la 
lucrările acestuia. În plus, experții numiți 
cu titlu personal, care au cunoștințe și 
experiență dovedite în domeniile 
reglementate de prezentul regulament, ar 
trebui, de asemenea, să fie invitați să 
participe la reuniunile comitetului și să 
participe, în măsura în care este relevant, 
la lucrările acestuia. Comitetul ar trebui 
să se reunească în diferite configurații, în 
funcție de subiectele care urmează să fie 
discutate, iar deliberările și documentele 
sale ar trebui să fie făcute publice.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 41
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(41) Comitetul ar trebui să sprijine 
Comisia în coordonarea practicilor și 
politicilor naționale cu privire la subiectele 
reglementate de prezentul regulament și în 
sprijinirea utilizării datelor transsectoriale 
prin aderarea la principiile Cadrului 
european de interoperabilitate (EIF) și prin 
utilizarea standardelor și a specificațiilor 
existente (cum ar fi vocabularele de bază44 
și componentele MIE45), fără a aduce 
atingere activității de standardizare care are 
loc în sectoare sau domenii specifice. 
Lucrările privind standardizarea tehnică ar 
putea include identificarea priorităților 
pentru elaborarea de standarde și stabilirea 
și menținerea unui set de standarde tehnice 
și juridice pentru transmiterea datelor între 
două medii de prelucrare care să permită 
organizarea spațiilor de date fără a se 
recurge la un intermediar. Comitetul ar 
trebui să coopereze cu organismele, 
rețelele sau grupurile sectoriale de experți 
existente sau cu alte organizații 
transsectoriale care se ocupă de reutilizarea 
datelor. În ceea ce privește altruismul în 
materie de date, comitetul ar trebui să 
asiste Comisia la elaborarea formularului 
de consimțământ privind altruismul în 
materie de date, în consultare cu Comitetul 
european pentru protecția datelor.

(41) Comitetul ar trebui să sprijine 
Comisia în coordonarea practicilor și 
politicilor naționale cu privire la subiectele 
reglementate de prezentul regulament și în 
sprijinirea utilizării datelor transsectoriale 
prin aderarea la principiile Cadrului 
european de interoperabilitate (EIF) și prin 
utilizarea standardelor și a specificațiilor 
existente (cum ar fi vocabularele de bază44 
și componentele MIE45), fără a aduce 
atingere activității de standardizare care are 
loc în sectoare sau domenii specifice. 
Activitatea de standardizare tehnică ar 
trebui să se bazeze pe inițiativele 
industriei și ale pieței interne și să se 
bucure de o acceptare largă și 
semnificativă. Atunci când se stabilesc 
standarde tehnice pentru partajarea 
datelor în toate sectoarele, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită standardelor 
existente aplicabile în cadrul sectorului în 
cauză, pentru a asigura standarde 
coerente pentru partajarea transsectorială 
a datelor și interoperabilitate și pentru a 
evita ca un sector să fie avantajat în 
detrimentul altuia. În plus, lucrările 
privind standardizarea tehnică ar putea 
include identificarea priorităților pentru 
elaborarea de standarde și stabilirea și 
menținerea unui set de standarde tehnice și 
juridice pentru transmiterea datelor între 
două medii de prelucrare care să permită 
organizarea spațiilor de date fără a se 
recurge la un intermediar. Comitetul ar 
trebui să coopereze cu organismele, 
rețelele sau grupurile sectoriale de experți 
existente sau cu alte organizații 
transsectoriale care se ocupă de reutilizarea 
datelor. În ceea ce privește altruismul în 
materie de date, comitetul ar trebui să 
asiste Comisia la elaborarea formularului 
de consimțământ privind altruismul în 
materie de date, în consultare cu Comitetul 
european pentru protecția datelor.

__________________ __________________
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44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

44 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/sema
ntic-interoperability-community-
semic/core-vocabularies

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

45 
https://joinup.ec.europa.eu/collection/conn
ecting-europe-facility-cef

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(41a) Comisia ar trebui să asigure 
alinierea între acest comitet și alte 
organisme de la nivelul Uniunii instituite 
prin alte acte legislative privind aspecte 
conexe, în special actele legislative 
referitoare la date și inteligența 
artificială. Prin urmare, pe lângă 
scopurile prevăzute în prezentul 
regulament, Comitetul ar trebui, de 
asemenea, să ofere consiliere și asistență 
Comisiei în scopurile prevăzute în 
Regulamentul ... [de stabilire a unor 
norme armonizate privind inteligența 
artificială (Actul privind inteligența 
artificială) (2021/0106(COD)].

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cadru de notificare și 
supraveghere pentru furnizarea de servicii 
de partajare de date;

(b) un cadru de notificare și 
supraveghere pentru furnizarea de servicii 
de intermediere de date;

Amendamentul 33
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dispoziții privind instituirea 
Comitetului european pentru inovare în 
domeniul datelor și sarcinile acestuia în 
sensul prezentului regulament.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu sau fără caracter 
personal. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte legislative ale Uniunii sau naționale 
în ceea ce privește accesul la anumite 
categorii de date sau reutilizarea acestora, 
nici cerințelor legate de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, inclusiv ale datelor 
personale ale angajaților prelucrate în 
contextul ocupării unui loc de muncă, sau 
datelor fără caracter personal. În cazul în 
care un act juridic sectorial al Uniunii 
impune organismelor din sectorul public, 
furnizorilor de servicii de partajare de date 
sau entităților înregistrate care furnizează 
servicii bazate pe altruismul în materie de 
date să respecte cerințe tehnice, 
administrative sau organizatorice 
suplimentare specifice, inclusiv printr-un 
regim de autorizare sau de certificare, se 
aplică, de asemenea, dispozițiile din 
respectivul act juridic sectorial al Uniunii.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Dreptul Uniunii privind protecția 
datelor cu caracter personal se aplică 
tuturor datelor cu caracter personal 
prelucrate în legătură cu prezentul 
regulament. Prezentul regulament nu 
aduce atingere Regulamentelor (UE) 
2016/679 și (UE) 2018/1725 și Directivei 
2002/58/CE, nici competențelor 
autorităților de supraveghere. În caz de 
divergență între dispozițiile din 
prezentului regulament și dreptul Uniunii 
privind protecția datelor cu caracter 
personal, acesta din urmă prevalează.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Prezentul regulament nu aduce 
atingere competențelor statelor membre în 
ceea ce privește activitățile legate de 
siguranța publică, apărare și securitatea 
națională.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „serviciu de intermediere a 
datelor” înseamnă furnizarea unui 
serviciu comercial pentru schimbul sau 
punerea în comun de date, cu excepția:
(a)  serviciilor de „cloud”;
(b) serviciilor care obțin date de la 
deținătorii de date, agregă, îmbogățesc 
sau transformă datele și acordă 
utilizatorilor de date licențe de utilizare a 
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datelor rezultate, fără a stabili o relație 
directă între deținătorii de date și 
utilizatorii de date;
(c) serviciilor care se axează pe 
intermedierea de conținuturi, în special 
conținuturi protejate prin drepturi de 
autor;
(d) serviciilor platformelor de schimb 
de date care sunt utilizate exclusiv de un 
singur deținător de date pentru a permite 
utilizarea datelor pe care le deține, 
precum și ale platformelor dezvoltate în 
contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au 
ca obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și care permit 
servicii cu valoare adăugată;
(e) serviciilor „furnizorilor de sisteme 
centralizate de raportare”, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 
(53) din Directiva 2014/65/UE și
(f) serviciilor „prestatorilor de servicii 
de informare cu privire la conturi”, așa 
cum sunt definiți la articolul 4 punctul 19 
din Directiva (UE) 2015/2366;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „intermediar de date” înseamnă 
un furnizor al unui serviciu de 
intermediere de date care, prin furnizarea 
de servicii tehnice, juridice și de altă 
natură, stabilește relații între un număr 
nedefinit de deținători de date și utilizatori 
de date pentru schimbul, punerea în 
comun sau comercializarea de date;

Amendamentul 39
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) „date cu caracter personal” 
înseamnă date cu caracter personal astfel 
cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 
din Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „consimțământ” înseamnă 
consimțământul definit la articolul 4 
punctul 11 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) „persoană vizată” înseamnă o 
persoană fizică identificată sau 
identificabilă, așa cum este menționată la 
articolul 4 punctul 1 din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) „prelucrare” înseamnă 
prelucrarea definită la articolul 4 
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punctul 2 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care este autorizată să utilizeze 
datele respective în scopuri comerciale sau 
necomerciale;

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal, fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 și 
Regulamentului (UE) 2018/1807 și care 
are dreptul să utilizeze datele respective în 
scopuri comerciale sau necomerciale;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „reutilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care 
reutilizează datele;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „partajare de date” înseamnă 
furnizarea de date de către un deținător de 
date către un utilizator de date în scopul 
utilizării în comun sau individuale a datelor 
partajate, pe baza unor acorduri voluntare, 
direct sau printr-un intermediar;

(7) „schimb de date” înseamnă 
furnizarea de date de către un deținător de 
date, pe baza consimțământului sau 
permisiunii acestui, sau de către un 
intermediar de date către un utilizator de 
date în scopul utilizării în comun sau 
individuale a datelor partajate, pe baza 
unor acorduri voluntare, direct sau printr-
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un intermediar, în baza unor licențe de 
date deschise sau comerciale, gratuit sau 
contra cost;
[se aplică în mod coerent în întregul text]

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) „cooperativă de date” înseamnă o 
organizație care îi sprijină și îi consiliază 
pe membrii săi, care sunt persoane vizate 
sau întreprinderi cu o singură persoană, 
microîntreprinderi sau IMM-uri, în 
luarea de decizii în cunoștință de cauză 
înainte de a consimți la prelucrarea 
datelor sau în negocierea termenilor și 
condițiilor pentru prelucrarea datelor și 
partajarea datelor;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă consimțământul acordat de 
persoanele vizate în vederea prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau permisiunile acordate de alți deținători 
de date de a li se utiliza datele fără caracter 
personal fără a cere ceva în contrapartidă, 
în scopuri de interes general, cum ar fi 
scopurile de cercetare științifică sau 
îmbunătățirea serviciilor publice;

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă partajarea voluntară a datelor 
de către deținătorii de date fără a cere sau 
a primi ceva în contrapartidă pentru 
consimțământul acordat de persoanele 
vizate în vederea prelucrării datelor cu 
caracter personal care le privesc sau 
permisiunile acordate de alți deținători de 
date de a li se utiliza datele fără caracter 
personal pentru obiective de interes 
general, definite în conformitate cu 
dreptul Uniunii și dreptul intern, după 
caz, cum ar fi scopurile de cercetare 
științifică sau îmbunătățirea serviciilor 
publice;



PE691.139 182/435 RR\1237015RO.docx

RO

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „mediu de prelucrare securizat” 
înseamnă mediul fizic sau virtual și 
mijloacele organizatorice necesare pentru a 
oferi posibilitatea de reutilizare a datelor 
într-un mod care să permită operatorului 
mediului de prelucrare securizat să 
stabilească și să supravegheze toate 
acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv 
cele de afișare, stocare, să descărcare, 
exportare a datelor și de calculare a datelor 
derivate cu ajutorul algoritmilor 
computaționali.

(14) „mediu de prelucrare securizat” 
înseamnă mediul fizic sau virtual și 
mijloacele organizatorice necesare pentru a 
oferi posibilitatea de reutilizare a datelor 
într-un mod care nu aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679, nici 
confidențialității comerciale și statistice, 
care asigură respectarea legislației 
aplicabile și care permite operatorului 
mediului de prelucrare securizat să 
stabilească și să supravegheze toate 
acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv 
cele de afișare, stocare, descărcare, 
exportare a datelor și de calculare a datelor 
derivate cu ajutorul algoritmilor 
computaționali.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) protecția datelor cu caracter 
personal; 

(d) protecția datelor cu caracter 
personal, în măsura în care aceste date nu 
intră în domeniul de aplicare al Directivei 
(UE) 2019/1024;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
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deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici.

deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici. Acordurile sau alte 
practici care restricționează reutilizarea 
datelor care au fost autorizate pentru un 
organism din sectorul public sau care au 
fost puse altfel la dispoziția acestuia de 
către un deținător de date comerciale nu 
fac obiectul prezentului articol.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), se 
poate acorda un drept exclusiv de 
reutilizare a datelor menționate la alineatul 
respectiv în măsura necesară pentru 
furnizarea unui serviciu sau a unui produs 
de interes general.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), se 
poate acorda un drept exclusiv de 
reutilizare a datelor menționate la alineatul 
respectiv în măsura necesară pentru 
prestarea unui serviciu sau furnizarea unui 
produs de interes general, care altfel nu ar 
fi fost posibilă și cu condiția justificării 
interesului general.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Perioada de exclusivitate a 
dreptului de reutilizare a datelor nu 
depășește trei ani. În cazul în care se 
încheie un contract, durata contractului 
atribuit este aliniată la perioada de 
exclusivitate.

(5) Perioada de exclusivitate a 
dreptului de reutilizare a datelor nu 
depășește 12 luni, cu posibilitatea unei 
prelungiri suplimentare de 12 luni, sub 
rezerva aprobării de către organismul 
competent menționat la articolul 7 
alineatul (1). În cazul în care se încheie un 
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contract, durata contractului atribuit este 
aliniată la perioada de exclusivitate.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atribuirea unui drept exclusiv în 
temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv 
motivele pentru care este necesar să se 
acorde un astfel de drept, sunt 
transparente și puse la dispoziția 
publicului online, indiferent de o posibilă 
publicare referitoare la atribuirea unui 
contract de achiziții publice sau de 
concesiune.

(6) Atribuirea unui drept exclusiv în 
temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv 
justificarea motivată pentru care este 
necesar să se acorde un astfel de drept, este 
transparentă și pusă la dispoziția 
publicului online, indiferent de o posibilă 
publicare referitoare la atribuirea unui 
contract de achiziții publice sau de 
concesiune.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acordurile sau alte practici care fac 
obiectul interdicției prevăzute la 
alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (2) și care au fost 
încheiate înainte de data intrării în vigoare 
a prezentului regulament încetează la 
sfârșitul contractului și, în orice caz, în 
termen de cel mult trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Acordurile sau alte practici care fac 
obiectul interdicției prevăzute la 
alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (2) și care au fost 
încheiate înainte de data intrării în vigoare 
a prezentului regulament încetează la 
sfârșitul contractului și, în orice caz, în 
termen de cel mult doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismele din sectorul public (1) Organismele din sectorul public 
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care, în temeiul legislației naționale, au 
competența de a acorda sau de a refuza 
accesul în vederea reutilizării uneia sau 
mai multor categorii de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) pun la dispoziția 
publicului condițiile pentru permiterea unei 
astfel de reutilizări. În îndeplinirea acestei 
sarcini, aceste organisme pot fi asistate de 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1).

care, în temeiul legislației naționale, au 
competența de a acorda sau de a refuza 
accesul în vederea reutilizării uneia sau 
mai multor categorii de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) pun la dispoziția 
publicului condițiile pentru permiterea unei 
astfel de reutilizări și procedura de cerere 
a reutilizării prin punctul unic de 
informare la care se face referire la 
articolul 8. În îndeplinirea acestei sarcini, 
aceste organisme pot fi asistate de 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Condițiile de reutilizare sunt 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv în ceea ce 
privește categoriile de date și scopurile 
reutilizării, precum și natura datelor pentru 
care este permisă reutilizarea. Aceste 
condiții nu se utilizează pentru a restrânge 
concurența.

(2) Condițiile de reutilizare sunt 
transparente, legale, indicate în mod clar, 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv în ceea ce 
privește categoriile de date și scopurile 
reutilizării, precum și natura datelor pentru 
care este permisă reutilizarea. Aceste 
condiții nu se utilizează pentru a restrânge 
concurența.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Organismele din sectorul public 
pun în aplicare măsuri tehnice și 
contractuale adecvate pentru a se asigura 
că accesarea și utilizarea datelor de către 
utilizatorii de date respectă condițiile 
stabilite de deținătorul de date.
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele din sectorul public pot 
impune obligația de a se reutiliza numai 
date prelucrate în prealabil, în cazul în 
care această prelucrare prealabilă vizează 
anonimizarea sau pseudonimizarea 
datelor cu caracter personal sau ștergerea 
informațiilor comerciale confidențiale, 
inclusiv a secretelor comerciale.

(3) Fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 și în 
conformitate cu dreptul Uniunii și cu 
dreptul intern, organismele din sectorul 
public impun condițiile necesare pentru 
păstrarea caracterului protejat al datelor, 
inclusiv în contextul ocupării forței de 
muncă. Aceste condiții pot consta în 
următoarele cerințe pentru reutilizatori:

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele din sectorul public 
pot impune obligații, respectiv

eliminat

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) de a se utiliza numai date 
prelucrate în prealabil, în cazul în care 
această prelucrare prealabilă, efectuată 
chiar de sectorul public, vizează 
anonimizarea sau pseudonimizarea 
datelor cu caracter personal sau ștergerea 
informațiilor comerciale confidențiale, 
inclusiv a secretelor comerciale sau a 
conținutului protejat de drepturi de 
proprietate intelectuală.

Amendamentul 61
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Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a se accesa și a se reutiliza datele 
într-un mediu de prelucrare securizat, pus 
la dispoziție și controlat de sectorul public;

(a) de a se accesa și a se reutiliza de la 
distanță datele într-un mediu de prelucrare 
securizat, pus la dispoziție și controlat de 
sectorul public;

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat utilizat. Organismul 
din sectorul public este în măsură să 
verifice orice rezultate ale prelucrării 
datelor efectuate de către reutilizator și își 
rezervă dreptul de a interzice utilizarea 
rezultatelor care conțin informații ce pun în 
pericol drepturile și interesele terților.

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat utilizat, inclusiv 
standarde de securitate cibernetică de 
nivel înalt. Organismul din sectorul public 
este în măsură să verifice mijloacele și 
orice rezultate ale prelucrării datelor 
efectuate de către reutilizator și își rezervă 
dreptul de a interzice utilizarea rezultatelor 
care conțin informații ce pun în pericol 
drepturile și interesele terților. În acest 
scop, organismele din sectorul public 
dispun de resursele umane și financiare 
necesare pentru monitorizare și 
asigurarea respectării legii.

Amendamentul 63

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Organismele din sectorul public 
aplică mijloace tehnice care împiedică 
reutilizatorii să identifice orice persoană 
vizată și obligă reutilizatorii să evalueze în 
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permanență riscul de identificare și de 
dezanonimizare și să raporteze 
organismului din sectorul public în cauză 
încălcări ale confidențialității, integrității 
sau securității datelor, în special când o 
încălcare a securității datelor a dus la 
identificarea unei persoane, fără a aduce 
atingere niciunei obligații de raportare în 
temeiul dreptului Uniunii.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Dacă organismele din sectorul 
public pun la dispoziție date cu caracter 
personal în vederea reutilizării în temeiul 
prezentului articol, ele informează 
persoanele vizate în consecință despre 
această reutilizare și despre drepturile lor. 
Organismele din sectorul public sprijină 
persoanele vizate în exercitarea 
drepturilor lor, inclusiv în relație cu alți 
reutilizatori. În îndeplinirea acestei 
sarcini, aceste organisme pot fi asistate de 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1).

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) reutilizatorii situați într-o țară din 
afara Uniunii, cu excepția instituțiilor 
științifice fără scop lucrativ, desemnează 
un reprezentant legal pe teritoriul Uniunii 
în scopurile prevăzute în prezentul 
capitol.
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Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să stabilească 
dacă mecanismele juridice, de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
normelor dintr-o țară terță:

(9) Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să permită 
reutilizatorilor, fără a aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 și 
Regulamentului (UE) 2018/1807, să 
transfere date către o țară terță. 
Respectivele acte de punere în aplicare 
stabilesc dacă mecanismele juridice, de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
normelor dintr-o țară terță:

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la transferul datelor către țara terță 
respectivă.

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la intenția de a transfera datele către țara 
terță respectivă și la scopul acestui 
transfer și include analizele relevante ale 
riscurilor.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele trebuie să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv și nu trebuie să 
restrângă concurența.

(2) Taxele trebuie să fie transparente, 
rezonabile, nediscriminatorii, 
proporționale și justificate în mod obiectiv 
și nu trebuie să restrângă concurența și nici 
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să împiedice utilizarea datelor în scopuri 
de interes general. Taxele se calculează în 
funcție de costuri și acoperă costurile de 
monitorizare și executare.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
în scopuri necomerciale și de către 
întreprinderile mici și mijlocii, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat.

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
în scopuri necomerciale, cum ar fi 
scopurile de cercetare științifică și 
reutilizarea de către microîntreprinderi, 
întreprinderile mici și mijlocii și start-up-
uri, în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat. Acest lucru poate 
include permiterea reutilizării la costuri 
mai mici sau fără costuri.

Amendamentul 70

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Organismele din sectorul public 
pot stabili o listă de categorii de 
reutilizatori pentru care datele sunt puse 
la dispoziție la prețuri reduse sau gratuit; 
ea se publică împreună cu criteriile 
utilizate pentru stabilirea unei astfel de 
liste și urmărește să încurajeze 
reutilizarea pe scară mai largă a datelor 
deținute de organismele din sectorul 
public, menționate la articolul 3 alineatul 
(1) și accesibilitatea pentru o gamă mai 
largă de reutilizatori, în conformitate cu 
normele privind ajutoarele de stat și cu 
legislația în domeniul concurenței.
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Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizarea de asistență tehnică prin 
punerea la dispoziție a unui mediu de 
prelucrare securizat pentru furnizarea 
accesului în vederea reutilizării datelor;

(a) furnizarea de asistență tehnică 
pentru a asigura un mediu de prelucrare 
securizat pentru furnizarea accesului în 
vederea reutilizării datelor;

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) oferirea de orientări și asistență 
tehnică în legătură cu modul optim de 
structurare și stocare a datelor pentru a le 
face ușor accesibile, în special prin 
interfețe de programare a aplicațiilor, 
precum și promovarea folosirii 
standardelor existente de reglementare și 
tehnice pentru a garanta că datele sunt 
interoperabile, transferabile și accesibile 
pentru căutare, ținând seama de cele mai 
bune practici de prelucrare a datelor și 
protecție a datelor;

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de asistență tehnică în 
aplicarea tehnicilor testate care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează confidențialitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 

(b) furnizarea de asistență tehnică în 
aplicarea tehnicilor testate care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează confidențialitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 
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pseudonimizare, anonimizare, generalizare, 
eliminare și randomizare a datelor cu 
caracter personal;

pseudonimizare, anonimizare, generalizare, 
eliminare și randomizare a datelor cu 
caracter personal, precum și de ștergere a 
informațiilor confidențiale din punct de 
vedere comercial, inclusiv a secretelor 
comerciale și a conținutului protejat de 
drepturi de proprietate intelectuală;

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public cu privire la caracterul 
adecvat al angajamentelor asumate de un 
reutilizator, în conformitate cu articolul 5 
alineatul (10).

(d) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public cu privire la caracterul 
adecvat și conform al angajamentelor 
asumate de un reutilizator, în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (10).

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul sau organismele 
competente trebuie să dispună de capacități 
juridice și tehnice adecvate și de cunoștințe 
de specialitate pentru a fi în măsură să 
respecte legislația Uniunii sau legislația 
națională relevantă privind regimurile de 
acces pentru categoriile de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1).

(4) Organismul sau organismele 
competente trebuie să dispună de resurse 
financiare și umane adecvate, capacități 
juridice și tehnice adecvate și de cunoștințe 
de specialitate pentru a-și îndeplini 
sarcinile într-un mod eficace și eficient și 
pentru a fi în măsură să respecte legislația 
Uniunii sau legislația națională relevantă 
privind regimurile de acces pentru 
categoriile de date menționate la articolul 3 
alineatul (1), astfel încât să respecte pe 
deplin principiul protecției datelor, al 
vieții private și al confidențialității.

Amendamentul 76
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Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre trebuie să 
comunice Comisiei identitatea 
organismelor competente desemnate în 
temeiul alineatului (1) până la [data 
aplicării prezentului regulament]. De 
asemenea, ele trebuie să comunice 
Comisiei orice modificare ulterioară a 
identității organismelor respective.

(5) Statele membre trebuie să 
comunice Comisiei identitatea 
organismelor competente desemnate în 
temeiul alineatului (1) până la [data 
aplicării prezentului regulament]. De 
asemenea, ele trebuie să comunice 
Comisiei orice modificare ulterioară a 
identității organismelor respective în 
termen de trei zile de la data modificării.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Punctul unic de informare oferă 
un registru public electronic al punctelor 
unice de informare din toate celelalte 
state membre și este conectat la portalul 
digital unic, așa cum este instituit prin 
Regulamentul (UE) 2018/1724 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului1a. Punct unic de informare 
oferă, în plus, un registru electronic de 
date cu funcție de căutare disponibil în 
punctele unice de informare naționale și 
informații privind modul de solicitare a 
datelor prin intermediul acestora. Punctul 
unic de informare poate dezvolta și 
servicii suplimentare pentru reutilizarea 
datelor, inclusiv informații despre cererile 
de reutilizare a datelor în temeiul 
Directivei (UE) 2019/1024.
__________________
1a Regulamentul (UE) 2018/1724 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 2 octombrie 2018 privind înființarea 
unui portal digital unic (gateway) pentru 
a oferi acces la informații, la proceduri și 
la servicii de asistență și de soluționare a 
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problemelor și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO 
L 295, 21.11.2018, p. 1).

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de reutilizare a categoriilor 
de date menționate la articolul 3 
alineatul (1) se aprobă sau se refuză de 
către organismele competente din sectorul 
public sau de către organismele competente 
menționate la articolul 7 alineatul (1) într-
un termen rezonabil și, în orice caz, în 
termen de două luni de la data solicitării.

(3) Cererile de reutilizare a categoriilor 
de date menționate la articolul3 alineatul(1) 
se aprobă sau se refuză de către 
organismele competente din sectorul public 
sau de către organismele competente 
menționate la articolul7 alineatul(1), fără 
întârzieri nejustificate și, în orice caz, în 
termen de două luni de la data solicitării.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de partajare de date Servicii de intermediere a datelor

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile de intermediere între 
deținătorii de date care sunt persoane 
juridice și utilizatorii de date potențiali, 
inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor 
tehnice sau de altă natură care permit 
furnizarea unor astfel de servicii; aceste 
servicii pot include schimburi bilaterale sau 
multilaterale de date sau crearea de 
platforme sau baze de date care permit 

(a) serviciile de intermediere între 
deținătorii de date care sunt persoane 
juridice și utilizatorii de date potențiali, 
inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor 
tehnice sau de altă natură care permit 
furnizarea unor astfel de servicii; aceste 
servicii pot include schimburi bilaterale sau 
multilaterale de date sau crearea de 
platforme sau baze de date care permit 
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schimbul sau exploatarea în comun a 
datelor, precum și instituirea unei 
infrastructuri specifice pentru punerea în 
legătură a deținătorilor de date și a 
utilizatorilor de date;

schimbul sau utilizarea în comun a datelor, 
precum și instituirea unei infrastructuri 
specifice pentru punerea în legătură a 
deținătorilor de date și a utilizatorilor de 
date;

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dacă autoritatea competentă 
menționată la articolul 12 a confirmat că 
un intermediar de date respectă cerințele 
prevăzute la articolele 10 și 11, 
intermediarul de date respectiv se poate 
referi la el însuși ca „intermediar de date 
recunoscut în Uniune” în comunicarea sa 
scrisă și verbală.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru a crește încrederea în 
intermediarii de date recunoscuți în 
Uniune și în activitățile lor, aceștia 
utilizează un logo specific al Uniunii sau 
un cod QR care conține un link către 
registrul menționat la articolul 10 
alineatul (9). Logoul oferă o identitate 
vizuală coerentă intermediarilor de date ai 
Uniunii și contribuie la creșterea 
încrederii deținătorilor și a utilizatorilor 
de date. Logoul este creat și afișat în 
conformitate cu normele stabilite într-un 
act de punere în aplicare separat. 
Respectivul act de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 29.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea furnizorilor de servicii de 
partajare de date

Notificarea intermediarilor de date

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de servicii de 
partajare de date care intenționează să 
furnizeze serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) transmite o 
notificare autorității competente 
menționate la articolul 12.

(1) Orice intermediar de date care 
intenționează să furnizeze serviciile 
menționate la articolul 9 alineatul (1) 
transmite o notificare autorității 
competente pentru intermediarii de date, 
menționate la articolul 12, cu cel puțin 10 
zile înainte de a-și începe activitatea.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de partajare de date 
stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal.

(2) În sensul prezentului regulament, 
un intermediar de date stabilit în mai multe 
state membre se consideră a fi sub 
jurisdicția statului membru în care își are 
sediul principal.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un furnizor de servicii de partajare 
de date care nu este stabilit în Uniune, dar 
oferă serviciile menționate la articolul 9 
alineatul (1) în cadrul Uniunii, numește un 
reprezentant legal într-unul dintre statele 
membre în care sunt oferite serviciile 
respective. Furnizorul se consideră a fi sub 
jurisdicția statului membru în care este 
stabilit reprezentantul legal.

(3) Un intermediar de date care nu este 
stabilit în Uniune, dar oferă serviciile 
menționate la articolul 9 alineatul (1) în 
cadrul Uniunii, numește un reprezentant 
legal într-unul dintre statele membre în 
care sunt oferite serviciile respective. 
Furnizorul se consideră a fi sub jurisdicția 
statului membru în care este stabilit 
reprezentantul legal. Intermediarul de date 
pune la dispoziția reprezentantului legal 
resursele necesare pentru a asigura o 
colaborare eficientă cu autoritățile 
naționale relevante. În scopul asigurării 
conformității cu prezentul regulament, 
reprezentantul legal este împuternicit de 
intermediarul de date să acționeze în 
numele său sau împreună cu acesta, în 
special atunci când este abordat de 
autoritățile competente sau de persoanele 
vizate și deținătorii de date, cu privire la 
toate aspectele legate de serviciul sau 
serviciile furnizate. Desemnarea unui 
reprezentant legal de către intermediarul 
de date nu aduce atingere acțiunilor în 
justiție care ar putea fi inițiate chiar 
împotriva intermediarilor de date.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un site internet unde pot fi găsite 
informații cu privire la furnizor și la 
activitățile sale, după caz;

(d) un site internet public, unde pot fi 
găsite informații clare, complete și 
actualizate cu privire la furnizor și o listă 
completă a activităților sale, după caz;

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera f
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul intenționează să îl furnizeze;

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul intenționează să îl furnizeze, 
inclusiv specificând tipurile de servicii 
menționate la articolul 9 alineatul (1) din 
prezentul regulament care sunt furnizate, 
precum și modul în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute la articolul 11;

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) statele membre în care furnizorul 
intenționează să furnizeze servicii.

eliminat

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cererea furnizorului, autoritatea 
competentă emite, în termen de o 
săptămână, o declarație standardizată prin 
care confirmă că furnizorul a prezentat 
notificarea menționată la alineatul (4).

(7) La cererea furnizorului, autoritatea 
competentă emite, în termen de cel mult o 
săptămână, o declarație standardizată prin 
care confirmă că furnizorul a prezentat 
notificarea menționată la alineatul (4).

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Autoritatea competentă transmite 
fără întârziere fiecare notificare 
autorităților naționale competente ale 
statelor membre prin mijloace electronice.

(8) Autoritatea competentă pentru 
intermediarii de date transmite fără 
întârziere fiecare notificare autorităților 
naționale competente ale statelor membre 
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prin mijloace electronice.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru al 
furnizorilor de servicii de partajare de 
date.

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru public 
al tuturor intermediarilor de date din 
Uniune.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de partajare 
de date.

(10) Autoritatea competentă pentru 
intermediarii de date poate percepe taxe. 
Aceste taxe sunt transparente, 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de partajare 
de date. Autoritatea competentă pentru 
intermediarii de date poate decide să 
aplice taxe reduse sau zero 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici și mijlocii și start-up-urilor.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care un furnizor de (11) În cazul în care un intermediar de 
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servicii de partajare de date își încetează 
activitatea, acesta notifică acest lucru 
autorității competente relevante stabilite în 
temeiul alineatelor (1), (2) și (3) în termen 
de 15 zile. Autoritatea competentă 
transmite fără întârziere fiecare astfel de 
notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice.

date își încetează activitatea, acesta notifică 
acest lucru autorității competente pentru 
intermediarii de date stabilite în temeiul 
alineatelor(1), (2) și (3) în termen de 15 
zile. Autoritatea competentă transmite fără 
întârziere fiecare astfel de notificare 
autorităților naționale competente din 
statele membre și Comisiei prin mijloace 
electronice.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
partajare de date

Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
intermediere de date

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea serviciilor de partajare de date 
menționate la articolul 9 alineatul (1) este 
supusă următoarelor condiții:

Furnizarea serviciilor de intermediere de 
date menționate la articolul 9 alineatul (1) 
este supusă următoarelor condiții:

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) furnizorul nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la 
dispoziția utilizatorilor de date, iar 
serviciile de partajare de date sunt plasate 
într-o entitate juridică distinctă;

(1) intermediarul de date utilizează 
datele pentru care furnizează servicii 
numai în contextul prestării serviciilor 
menționate la articolul 9 alineatul (1); 
serviciile respective de intermediere de 
date sunt plasate într-o entitate juridică 
distinctă;
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Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) metadatele colectate în urma 
furnizării serviciului de partajare de date 
pot fi utilizate numai pentru dezvoltarea 
serviciului respectiv;

(2) metadatele colectate în urma 
furnizării serviciului de intermediere de 
date pot fi utilizate numai pentru 
dezvoltarea serviciului respectiv și, atunci 
când este posibil, se pun la dispoziția 
deținătorilor de date la cerere;

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) furnizorul se asigură că procedura 
de acces la serviciul său este echitabilă, 
transparentă și nediscriminatorie atât 
pentru deținătorii de date, cât și pentru 
utilizatorii de date, inclusiv în ceea ce 
privește prețurile;

(3) intermediarul de date se asigură că 
procedura de acces la serviciul său este 
echitabilă, transparentă și nediscriminatorie 
pentru deținătorii de date și pentru 
utilizatorii de date, inclusiv în ceea ce 
privește prețurile și condițiile generale de 
furnizare a serviciului;

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) furnizorul facilitează schimbul de 
date în formatul în care le primește de la 
deținătorul de date și convertește datele în 
formate specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 

(4) intermediarul de date facilitează 
schimbul de date în formatul în care le 
primește de la deținătorul de date și 
convertește datele în formate specifice 
numai pentru a spori interoperabilitatea în 
cadrul sectoarelor și între sectoare sau dacă 
utilizatorul datelor solicită acest lucru ori 
dacă acest lucru este prevăzut de dreptul 
Uniunii sau pentru a asigura armonizarea 
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internaționale sau europene în materie de 
date;

cu standardele internaționale sau europene 
în materie de date;

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) intermediarul de date poate oferi 
deținătorilor de date sau utilizatorilor de 
date instrumente capabile să analizeze și 
să agrege datele, să le amelioreze calitatea 
sau să realizeze conversia lor. Aceste 
instrumente se utilizează numai la cererea 
explicită sau cu aprobarea explicită a 
deținătorului datelor, iar instrumentele 
terților oferite în acest context utilizează 
datele numai în scopurile solicitate sau 
aprobate de către deținătorul datelor;

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4 b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) intermediarul de date ia măsuri 
rezonabile pentru a asigura 
interoperabilitatea cu alți intermediari de 
date prin intermediul unor standarde 
deschise, formale sau informale, utilizate 
în mod obișnuit în sectorul în care își 
desfășoară activitatea intermediarul de 
date, și ia măsuri rezonabile pentru a 
garanta interoperabilitatea în cadrul 
sectoarelor și între sectoare, pentru a 
facilita schimbul de date;

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) furnizorul a instituit proceduri 
adecvate pentru a preveni practicile 
frauduloase sau abuzive în ceea ce privește 
accesul la date de către părțile care solicită 
acces prin intermediul serviciilor sale;

(5) intermediarul de date a instituit 
proceduri adecvate pentru a detecta, a 
atenua și a preveni practicile frauduloase 
sau abuzive în ceea ce privește accesul la 
date de către părțile care solicită acces prin 
intermediul serviciilor sale;

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) furnizorul asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
cazul serviciilor care asigură stocarea 
datelor, oferă suficiente garanții astfel 
încât să le permită deținătorilor și 
utilizatorilor de date să obțină acces la 
datele lor în caz de insolvență;

(6) intermediarul de date asigură o 
continuitate rezonabilă a furnizării 
serviciilor sale și, în cazul serviciilor care 
asigură stocarea datelor, oferă garanții 
suficiente și eficiente astfel încât să le 
permită deținătorilor și utilizatorilor de 
date să obțină acces la datele lor, să le 
șteargă și să le recupereze în caz de 
insolvență a furnizorului;

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) furnizorul instituie măsuri tehnice, 
juridice și organizatorice adecvate pentru a 
împiedica transferul de date sau accesul la 
date fără caracter personal în cazul în care 
transferul sau accesul respectiv este ilegal 
în temeiul dreptului Uniunii;

(7) intermediarul de date instituie 
măsuri tehnice, juridice și organizatorice 
adecvate pentru a împiedica transferul de 
date sau accesul la date fără caracter 
personal în cazul în care transferul sau 
accesul respectiv este ilegal în temeiul 
dreptului Uniunii;

Amendamentul 106
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Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) furnizorul ia măsuri pentru a 
asigura un nivel ridicat de securitate pentru 
stocarea și transmiterea datelor fără 
caracter personal;

(8) intermediarul de date ia măsuri 
pentru a asigura un nivel ridicat de 
securitate, inclusiv standarde de securitate 
cibernetică de vârf, pentru stocarea și 
transmiterea datelor fără caracter personal;

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) furnizorul a instituit proceduri 
adecvate pentru a asigura conformitatea cu 
normele Uniunii și cu normele naționale 
în materie de concurență;

(9) intermediarul de date a instituit 
proceduri adecvate pentru a asigura 
conformitatea cu dreptul Uniunii și dreptul 
național, inclusiv cu normele în materie de 
protecția datelor, de concurență și de 
protecție a consumatorilor;

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) furnizorul care oferă servicii 
persoanelor vizate acționează în interesul 
acestora atunci când facilitează exercitarea 
drepturilor lor, în special prin consilierea 
persoanelor vizate cu privire la potențialele 
utilizări ale datelor și la termenele și 
condițiile standard aferente acestor 
utilizări;

(10) intermediarul de date care oferă 
servicii persoanelor vizate acționează în 
interesul acestora atunci când facilitează 
exercitarea drepturilor lor, în special prin 
consilierea persoanelor vizate, într-un mod 
clar și ușor de înțeles, cu privire la 
potențialele utilizări ale datelor și la 
termenele și condițiile standard aferente 
acestor utilizări, precum și la modalitatea 
în care pot fi retrase consimțământul și 
permisiunile;

Amendamentul 109
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Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) în cazul în care un furnizor oferă 
instrumente pentru obținerea 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor de prelucrare a datelor puse 
la dispoziție de persoane juridice, acesta 
precizează jurisdicția sau jurisdicțiile în 
care se preconizează că va avea loc 
utilizarea datelor.

(11) în cazul în care un intermediar de 
date oferă instrumente pentru obținerea 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor de prelucrare a datelor puse 
la dispoziție de deținători de date, acesta 
precizează jurisdicția sau jurisdicțiile din 
afara Uniunii în care se preconizează că 
va avea loc utilizarea datelor și le asigură 
persoanelor vizate instrumente prin care 
își pot retrage consimțământul și 
deținătorilor de date, instrumente prin 
care își pot retrage permisiunile de 
prelucrare a datelor în orice moment.

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorități competente Autorități competente pentru intermediarii 
de date

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează pe 
teritoriul său una sau mai multe autorități 
competente să îndeplinească sarcinile 
legate de cadrul de notificare și informează 
Comisia cu privire la identitatea 
respectivelor autorități desemnate până la 
[data aplicării prezentului regulament]. De 
asemenea, statele membre informează 
Comisia cu privire la orice modificare 

(1) Fiecare stat membru desemnează pe 
teritoriul său una sau mai multe autorități 
competente să îndeplinească sarcinile 
legate de cadrul de notificare pentru 
intermediarii de date și informează 
Comisia cu privire la identitatea 
respectivelor autorități desemnate până la 
[data aplicării prezentului regulament]. De 
asemenea, statele membre informează 
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ulterioară. Comisia cu privire la orice modificare 
ulterioară.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente desemnate 
respectă dispozițiile articolului 23.

(2) Autoritățile competente desemnate 
pentru intermediarii de date respectă 
dispozițiile articolului 23.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente desemnate, 
autoritățile pentru protecția datelor, 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, autoritățile responsabile cu 
securitatea cibernetică și alte autorități 
sectoriale relevante fac schimb de 
informații care sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
legătură cu furnizorii de servicii de 
partajare de date.

(3) Competențele autorităților 
competente desemnate nu aduc atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 și 
competențelor autorităților pentru 
protecția datelor, ale autorităților naționale 
în domeniul concurenței, ale autorităților 
responsabile cu securitatea cibernetică și 
ale altor autorități sectoriale relevante. 
Aceste autorități fac schimb de informații 
care sunt necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin și cooperează pentru 
a asigura respectarea normelor din 
prezentul regulament referitoare la 
intermediarii de date.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 

(1) Autoritatea competentă pentru 
intermediarii de date monitorizează și 
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dispozițiilor din prezentul capitol. supraveghează respectarea dispozițiilor din 
prezentul capitol.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita furnizorilor de 
servicii de partajare de date toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
articolele 10 și 11. Toate cererile de 
informații trebuie să fie proporționale cu 
îndeplinirea sarcinii și se motivează.

(2) Autoritatea competentă pentru 
intermediarii de date are competența de a 
solicita intermediarilor de date sau 
reprezentanților lor legali toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
articolele 10 și 11. Toate cererile de 
informații trebuie să fie proporționale cu 
îndeplinirea sarcinii și se motivează.

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care constată că un 
furnizor de servicii de partajare de date nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prevăzute la articolul 10 sau 11, autoritatea 
competentă notifică furnizorului în cauză 
constatările respective și îi oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere într-un termen rezonabil.

(3) În cazul în care constată că un 
intermediar de date nu respectă una sau 
mai multe dintre cerințele prevăzute la 
articolul 10 sau 11, autoritatea competentă 
pentru intermediarii de date notifică 
furnizorului în cauză constatările 
respective și îi oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere fără întârzieri 
nejustificate și într-un termen de cel mult 
zece zile.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – partea introductivă



PE691.139 208/435 RR\1237015RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
nerespectării menționate la alineatul (3) fie 
imediat, fie într-un termen rezonabil și 
adoptă măsuri corespunzătoare și 
proporționale pentru a asigura respectarea 
cerințelor. În acest sens, după caz, 
autoritățile competente pot:

(4) Autoritatea pentru intermediarii de 
date respectivă are competența de a solicita 
încetarea nerespectării menționate la 
alineatul (3) fie imediat, fie într-un termen 
de zece zile și adoptă măsuri 
corespunzătoare, proporționale și eficace 
pentru a asigura respectarea cerințelor. În 
acest sens, după caz, autoritățile 
competente pot:

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) impune sancțiuni financiare cu 
efect de descurajare, care pot include 
penalități cu titlu cominatoriu cu efect 
retroactiv;

(a) impune sancțiuni financiare cu 
efect de descurajare, care pot include 
penalități cu titlu cominatoriu și penalități 
cu efect retroactiv;

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicita încetarea sau amânarea 
furnizării serviciului de partajare de date.

(b) solicita încetarea sau amânarea 
furnizării serviciului de intermediere a 
datelor și pot solicita Comisiei să elimine 
intermediarul de date din registrul 
intermediarilor de date de îndată ce a 
dispus încetarea serviciului.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente comunică 
fără întârziere entității în cauză măsurile 
impuse în temeiul alineatului (4) și 
motivele pe care se bazează acestea și 
stabilesc un termen rezonabil în care 
entitatea să se conformeze măsurilor.

(5) Autoritățile competente pentru 
intermediarii de date comunică fără 
întârziere entității în cauză măsurile impuse 
în temeiul alineatului (4) și motivele pe 
care se bazează acestea și stabilesc un 
termen rezonabil și, în orice caz, nu mai 
lung de 30 de zile, în care entitatea să se 
conformeze măsurilor.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
partajare de date își are sediul principal 
sau un reprezentant legal într-un stat 
membru, dar furnizează servicii în alte 
state membre, autoritatea competentă a 
statului membru în care se află sediul 
principal sau reprezentantul legal și 
autoritățile competente ale acestor alte state 
membre cooperează și își oferă asistență 
reciprocă. Această asistență și cooperare 
poate cuprinde schimburi de informații 
între autoritățile competente în cauză și 
solicitări de a se lua măsurile menționate în 
articolul de față.

(6) Dacă un intermediar de date își are 
sediul principal sau un reprezentant legal 
într-un stat membru, dar furnizează servicii 
în alte state membre, autoritatea 
competentă a statului membru în care se 
află sediul principal sau reprezentantul 
legal și autoritățile competente ale acestor 
alte state membre cooperează și își oferă 
asistență reciprocă. Această asistență și 
cooperare cuprinde, fără a se limita la 
acestea, schimburi de informații între 
autoritățile competente în cauză și solicitări 
motivate de a se lua măsurile menționate în 
articolul de față.

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu se aplică entităților 
fără scop lucrativ ale căror activități 
constau numai în colectarea, pentru 
obiective de interes general, a datelor puse 
la dispoziție de persoane fizice sau 

Prezentul capitol nu se aplică:
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juridice în baza altruismului în materie de 
date.

(a)  organismelor din sectorul public 
care oferă facilități de partajare a datelor 
în scopuri necomerciale;
(b) entităților fără scop lucrativ ale 
căror activități constau numai în 
colectarea, pentru obiective de interes 
general, a datelor puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în baza 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă 
desemnată în temeiul articolului 20 ține un 
registru al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Fiecare autoritate competentă 
pentru înregistrarea organizațiilor de 
promovare a altruismului în materie de 
date desemnată în temeiul articolului20 
ține un registru public al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia gestionează un registru al 
Uniunii cu organizațiile recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(2) Comisia gestionează un registru 
public al Uniunii cu organizațiile 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate înregistrată în registru în 
conformitate cu articolul 16 se poate referi 
la ea însăși ca „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune” în comunicările sale scrise și 
verbale.

(3) O entitate înregistrată în registru în 
conformitate cu articolul 16 se poate referi 
la ea însăși ca „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date recunoscută 
în Uniune” în comunicările sale scrise și 
verbale. Entitatea utilizează un logo 
specific al Uniunii sau un cod QR care 
face legătura cu Registrul european al 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date, atât 
online, cât și offline. Logoul oferă o 
identitate vizuală coerentă organizațiilor 
de promovare a altruismului în materie de 
date ale Uniunii și contribuie la creșterea 
încrederii deținătorilor și a utilizatorilor 
de date. Logoul este creat și afișat în 
conformitate cu normele stabilite într-un 
act de punere în aplicare separat. 
Respectivul act de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura 
consultativă menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot institui politici 
naționale pentru altruismul în materie de 
date și implementează măsuri 
organizatorice sau tehnice pentru a 
facilita altruismul în materie de date. 
Aceste politici naționale pot sprijini în 
special persoanele vizate care doresc să își 
ofere în mod voluntar datele cu caracter 
personal deținute de organisme din 
sectorul public în scopul altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 127
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Comitetul european pentru 
inovare în domeniul datelor oferă 
consiliere și asistență în dezvoltarea unei 
practici consecvente în întreaga Uniune.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie o entitate juridică constituită 
în vederea îndeplinirii de obiective de 
interes general;

(a) să fie o entitate juridică constituită 
în vederea îndeplinirii de obiective de 
interes general, în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu dreptul național;

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să funcționeze fără scop lucrativ și 
să fie independentă de orice entitate cu 
scop lucrativ;

(b) să funcționeze fără scop lucrativ și 
să fie complet independentă, atât cu privire 
la organizație în sine, cât și cu privire la 
personalul său, de orice entitate relevantă 
implicată în colectarea, procesarea sau 
stocarea datelor cu scop lucrativ;

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să demonstreze expertiză 
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profesională în activitățile de prelucrare a 
datelor în conformitate cu dreptul Uniunii 
și dreptul național relevant, precum și să 
îndeplinească cerințele tehnice, 
operaționale și organizatorice pentru 
aplicarea standardelor de protecție a 
datelor și exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate, inclusiv dreptul de a 
transfera date;

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrare Înregistrarea organizațiilor recunoscute 
de promovare a altruismului în materie de 
date

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principalele surse de venit ale 
entității;

(d) sursele de venit ale entității;

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) scopurile de interes general pe care 
intenționează să le promoveze în procesul 
de colectare a datelor;

(h) scopurile de interes general pe care 
intenționează să le promoveze;

Amendamentul 134
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
consideră că entitatea îndeplinește cerințele 
de la articolul 16, aceasta înregistrează 
entitatea în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date în termen de douăsprezece 
săptămâni de la data cererii. Înregistrarea 
este valabilă în toate statele membre. Orice 
înregistrare este comunicată Comisiei în 
vederea includerii entității în registrul 
Uniunii al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
pentru înregistrarea organizațiilor de 
promovare a altruismului în materie de 
date consideră că entitatea îndeplinește 
cerințele de la articolul 16, aceasta 
înregistrează entitatea în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date în termen de 
douăsprezece săptămâni de la data cererii. 
Înregistrarea este valabilă în toate statele 
membre. Orice înregistrare este comunicată 
Comisiei în vederea includerii entității în 
registrul Uniunii al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b), (f), (g) și (h) 
se publică în registrul național al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

(6) Informațiile menționate la 
alineatul(4) literele(a), (b), (f), (g) și (h) se 
publică atât în registrul public național, cât 
și în registrul public al Uniunii al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 

(7) Orice entitate înscrisă în registrul 
public al organizațiilor recunoscute de 
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altruismului în materie de date transmite 
autorității competente orice modificare a 
informațiilor furnizate în temeiul 
alineatului (4) în termen de 14 zile 
calendaristice de la data la care are loc 
modificarea.

promovare a altruismului în materie de 
date transmite autorității competente 
pentru înregistrarea organizațiilor de 
promovare a altruismului în materie de 
date orice modificare a informațiilor 
furnizate în temeiul alineatului(4) în 
termen de14zile calendaristice de la data la 
care are loc modificarea. Autoritatea 
competentă informează Comisia, prin 
mijloace electronice și fără întârzieri 
nejustificate, cu privire la orice 
modificare făcută.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date trebuie să țină evidențe complete și 
exacte cu privire la:

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date trebuie să țină evidențe complete, ușor 
de înțeles și exacte cu privire la:

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate persoanele fizice sau juridice 
cărora li s-a oferit posibilitatea de a 
prelucra date deținute de entitatea 
respectivă;

(a) toate persoanele fizice sau juridice 
cărora li s-a oferit posibilitatea de a 
prelucra date deținute de entitatea 
respectivă și datele de contact ale 
acestora;

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date întocmește 
și transmite autorității naționale 
competente un raport anual de activitate 
care conține cel puțin următoarele 
elemente:

(2) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date întocmește 
și transmite autorității naționale 
competente pentru înregistrarea 
organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de date un raport 
anual de activitate care conține cel puțin 
următoarele elemente:

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date îi 
informează pe deținătorii de date cu privire 
la:

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date îi 
informează pe deținătorii de date, inclusiv 
pe persoanele vizate, în mod clar și ușor 
de înțeles înainte de prelucrarea datelor 
lor cu privire la:

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) scopurile de interes general pentru 
care autorizează prelucrarea datelor 
acestora de către un utilizator de date, într-
un mod ușor de înțeles;

(a) scopurile de interes general pentru 
care persoana vizată își dă 
consimțământul și pentru care 
organizația autorizează prelucrarea datelor 
acestora de către un utilizator de date, într-
un mod ușor de înțeles;

Amendamentul 142
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Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) drepturile pe care persoana vizată 
le poate exercita cu privire la prelucrarea 
datelor sale cu caracter personal;

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice prelucrare care are loc în 
afara Uniunii.

(b) orice prelucrare în afara Uniunii, 
inclusiv entitatea care efectuează 
prelucrarea, orice riscuri asociate, 
precum și locul prelucrării datelor.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea.

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea și că nu sunt 
utilizate practici comerciale înșelătoare 
pentru a solicita donații de date.

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pentru înregistrare Autoritățile competente pentru 
înregistrarea organizațiilor de promovare 
a altruismului în materie de date
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Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
care au sarcina de a ține un registru al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date și de a 
monitoriza respectarea cerințelor din 
prezentul capitol. Autoritățile competente 
desemnate îndeplinesc cerințele de la 
articolul 23.

(1) Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
care au sarcina de a ține un registru al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date și de a 
monitoriza respectarea cerințelor din 
prezentul capitol. Autoritățile competente 
desemnate pentru înregistrarea 
organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de date 
îndeplinesc cerințele de la articolul23.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă își 
îndeplinește sarcinile în cooperare cu 
autoritatea pentru protecția datelor, în cazul 
în care aceste sarcini sunt legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și cu organismele sectoriale 
relevante din același stat membru. Pentru 
orice chestiune care necesită o evaluare a 
conformității cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea 
competentă solicită mai întâi avizul sau 
decizia autorității de supraveghere 
competente instituite în temeiul 
regulamentului respectiv și se conformează 
avizului sau deciziei respective.

(3) Autoritatea competentă pentru 
înregistrarea organizațiilor de promovare 
a altruismului în materie de date își 
îndeplinește sarcinile în cooperare cu 
autoritatea pentru protecția datelor, în cazul 
în care aceste sarcini sunt legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și cu organismele sectoriale 
relevante din același stat membru. Pentru 
orice chestiune care necesită o evaluare a 
conformității cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea 
competentă solicită mai întâi avizul sau 
decizia autorității de supraveghere 
competente instituite în temeiul 
regulamentului respectiv și se conformează 
avizului sau deciziei respective.
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Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol de 
către entitățile înscrise în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol de 
către entitățile înscrise în registrul public al 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care autoritatea 
competentă constată că o entitate nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prezentului capitol, aceasta notifică entității 
constatările respective și îi oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere într-un termen rezonabil.

(3) În cazul în care autoritatea 
competentă constată că o entitate nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prezentului capitol, aceasta notifică entității 
constatările respective fără întârzieri 
nejustificate și îi oferă posibilitatea de a-și 
exprima punctul de vedere în termen de 
20 de zile.

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
nerespectării menționate la alineatul (3) fie 
imediat, fie într-un termen rezonabil și 
adoptă măsuri corespunzătoare și 
proporționale pentru a asigura respectarea 
cerințelor.

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
nerespectării menționate la alineatul (3) fie 
imediat, fie într-un termen rezonabil și 
adoptă măsuri corespunzătoare, 
proporționale și eficace pentru a asigura 
respectarea cerințelor.
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Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este radiată din registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

(b) este radiată din registrele publice 
naționale și ale Uniunii cu organizațiile 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o entitate inclusă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date își are sediul principal sau 
reprezentantul legal într-un stat membru, 
dar își desfășoară activitatea în alte state 
membre, autoritatea competentă a statului 
membru în care se află sediul principal sau 
reprezentantul legal și autoritățile 
competente ale acestor alte state membre 
cooperează și își acordă asistență reciproc, 
după caz. Asistența și cooperarea 
menționate pot include schimburi de 
informații între autoritățile competente în 
cauză și solicitări de a se lua măsurile de 
supraveghere menționate în articolul de 
față.

(6) În cazul în care o entitate inclusă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date își are sediul principal sau 
reprezentantul legal într-un stat membru, 
dar își desfășoară activitatea în alte state 
membre, autoritatea competentă a statului 
membru în care se află sediul principal sau 
reprezentantul legal și autoritățile 
competente ale acestor alte state membre 
cooperează și își acordă asistență reciproc, 
după caz. Asistența și cooperarea 
menționate includ, fără a se limita la 
acestea, schimburi de informații între 
autoritățile competente în cauză și solicitări 
motivate de a se lua măsurile de 
supraveghere menționate în articolul de 
față.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 22 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Formularul european de consimțământ Interfața europeană de consimțământ 
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privind altruismul în materie de date privind altruismul în materie de date

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a facilita colectarea de date 
pe baza altruismului în materie de date, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să stabilească un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date. Formularul 
permite colectarea consimțământului în 
toate statele membre într-un format 
uniform. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 29 alineatul (2).

(1) Pentru a facilita colectarea de date 
pe baza altruismului în materie de date, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să stabilească o interfață 
europeană de consimțământ privind 
altruismul în materie de date, în urma unei 
consultări cu Comitetul european pentru 
protecția datelor. Interfața permite 
colectarea și revocarea consimțământului 
exprimat liber și în cunoștință de cauză în 
toate statele membre într-un format 
uniform. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 29 alineatul (2).

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Formularul european de 
consimțământ privind altruismul în materie 
de date utilizează o abordare modulară, 
care permite personalizarea pentru sectoare 
specifice și scopuri diferite.

(2) Interfața europeană de 
consimțământ privind altruismul în materie 
de date utilizează o abordare modulară, 
care permite personalizarea pentru sectoare 
specifice și scopuri diferite.

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care se furnizează date 
cu caracter personal, formularul european 
de consimțământ privind altruismul în 
materie de date garantează că persoanele 
vizate sunt în măsură să își dea 
consimțământul și să își retragă 
consimțământul pentru o anumită 
operațiune de prelucrare a datelor în 
conformitate cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/679.

(3) În cazul în care se furnizează date 
cu caracter personal, interfața europeană 
de consimțământ privind altruismul în 
materie de date garantează că persoanele 
vizate sunt în măsură să își dea 
consimțământul și să își retragă 
consimțământul pentru o anumită 
operațiune de prelucrare a datelor în 
conformitate cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/679. Interfața 
furnizează informații actualizate despre 
tipurile de date care au fost utilizate, 
frecvența de utilizare și scopurile în care 
au fost utilizate de utilizatorii organizației 
de promovare a altruismului în materie de 
date.

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Formularul este disponibil într-un 
format care poate fi imprimat pe hârtie și 
poate fi citit de către oameni, dar și într-un 
format electronic care poate fi citit 
automat.

(4) Interfața include un formular de 
consimțământ, care este disponibil în 
toate limbile oficiale ale instituțiilor 
Uniunii, într-un format care poate fi 
imprimat pe hârtie și poate fi citit de către 
oameni, dar și într-un format electronic 
care poate fi citit automat.

Amendamentul 158

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 12 și al articolului 20 
sunt distincte din punct de vedere juridic și 
independente din punct de vedere 

(1) Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 12 și al articolului 20 
sunt distincte din punct de vedere juridic și 
independente din punct de vedere 
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funcțional de orice furnizor de servicii de 
partajare de date sau de orice entitate 
inclusă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

funcțional de orice intermediar de date sau 
de orice entitate inclusă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date. Funcțiile 
autorităților competente desemnate în 
temeiul articolelor 12 și 20 pot fi 
îndeplinite de aceeași entitate. Statele 
membre au posibilitatea de a crea una sau 
mai multe entități noi sau de a se baza pe 
cele existente.

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Din membrii conducerii de nivel 
superior și ai personalului responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor relevante ale 
autorității competente prevăzute în 
prezentul regulament nu poate face parte 
proiectantul, producătorul, furnizorul, 
instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, 
utilizatorul sau operatorul responsabil cu 
întreținerea serviciilor pe care aceștia le 
evaluează și nici reprezentantul autorizat al 
vreuneia dintre părțile respective, aceste 
persoane neputând nici să le reprezinte. 
Acest lucru nu împiedică utilizarea 
serviciilor evaluate care sunt necesare 
pentru operațiunile autorității competente 
sau utilizarea unor astfel de servicii în 
scopuri personale.

(3) Din membrii conducerii de nivel 
superior și ai personalului responsabil cu 
îndeplinirea sarcinilor relevante ale 
autorității competente prevăzute în 
prezentul regulament nu poate face parte 
proiectantul, producătorul, furnizorul, 
instalatorul, cumpărătorul, proprietarul, 
utilizatorul sau operatorul responsabil cu 
întreținerea serviciilor pe care aceștia le 
evaluează și nici reprezentantul autorizat al 
vreuneia dintre părțile respective, aceste 
persoane neputând nici să le reprezinte, 
nici să le fi reprezentat în ultimii doi ani. 
Acest lucru nu împiedică utilizarea 
serviciilor evaluate care sunt necesare 
pentru operațiunile autorității competente 
sau utilizarea unor astfel de servicii în 
scopuri personale.

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente au la 
dispoziție resursele financiare și umane 

(5) Autoritățile competente au la 
dispoziție resursele financiare și umane 
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adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor care 
le sunt atribuite, inclusiv cunoștințele 
tehnice și resursele necesare.

adecvate, precum și expertiza tehnică și 
juridică pentru îndeplinirea sarcinilor care 
le sunt atribuite, inclusiv cunoștințele 
tehnice și resursele necesare.

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente ale unui 
stat membru furnizează Comisiei și 
autorităților competente din alte state 
membre, pe baza unei cereri motivate, 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor care le revin în temeiul 
prezentului regulament. În cazul în care o 
autoritate națională competentă consideră 
că informațiile solicitate sunt confidențiale 
în conformitate cu normele Uniunii și cu 
normele naționale privind 
confidențialitatea comercială și 
profesională, Comisia și orice alte 
autorități competente implicate veghează la 
protejarea acestei confidențialități.

(6) Autoritățile competente ale unui 
stat membru furnizează Comisiei și 
autorităților competente din alte state 
membre, pe baza unei cereri motivate și 
fără întârzieri nejustificate, informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament. 
În cazul în care o autoritate națională 
competentă consideră că informațiile 
solicitate sunt confidențiale în conformitate 
cu normele Uniunii și cu normele naționale 
privind confidențialitatea comercială și 
profesională, Comisia și orice alte 
autorități competente implicate veghează la 
protejarea acestei confidențialități.

Amendamentul 162

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Statele membre raportează 
periodic Comisiei și Comitetului european 
pentru inovare în materie de date cu 
privire la activitățile pe care autoritățile 
competente le desfășoară în temeiul 
prezentului regulament. În special, 
Comisia și comitetul sunt informați despre 
resursele financiare și umane alocate 
activităților în temeiul prezentului 
regulament.
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Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele fizice și juridice au 
dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea națională competentă relevantă 
împotriva unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau a unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Persoanele fizice și juridice au 
dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea națională competentă relevantă 
împotriva unui intermediar de date sau a 
unei entități înscrise în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date referitoare 
la orice chestiune ce decurge din acest 
regulament.

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea la care s-a depus 
plângerea îl informează pe reclamant 
despre evoluția procedurilor și despre 
decizia luată, precum și despre dreptul 
acestuia la o cale de atac eficientă în 
temeiul articolului 25.

(2) Autoritatea la care s-a depus 
plângerea îl informează pe reclamant în 
timp util și în mod clar despre evoluția 
procedurilor și despre decizia luată, 
precum și despre dreptul acestuia la o cale 
de atac eficientă în termen de maximum 
35 de zile și astfel cum se prevede la 
articolul 25.

Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) deciziile autorităților competente, 
menționate la articolele 13, 17 și 21, luate 
în contextul gestionării, controlului și 
asigurării respectării regimului de 
notificare pentru furnizorii de servicii de 
partajare de date și monitorizarea 

(b) deciziile autorităților competente, 
menționate la articolele 13, 17 și 21, luate 
în contextul gestionării, controlului și 
asigurării respectării regimului de 
notificare pentru intermediarii de date și 
monitorizarea entităților înscrise în 
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entităților înscrise în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Drepturile prevăzute de Directiva 
(UE) 2020/1828 se aplică în cazul 
nerespectării dispozițiilor prezentului 
regulament.

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți, alcătuit 
din reprezentanți ai autorităților 
competente din toate statele membre, ai 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, ai Comisiei, ai spațiilor de date 
relevante și din alți reprezentanți ai 
autorităților competente din sectoare 
specifice.

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți și alcătuit 
din reprezentanți ai următoarelor grupuri:

(a) autoritățile competente din toate 
statele membre;
(b) Comitetul european pentru 
protecția datelor;
(c) Comisie;
(d) spațiile de date relevante;
(e) reprezentantul UE pentru IMM-
uri sau un reprezentant desemnat de 
rețeaua reprezentanților pentru IMM-uri;
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(f) organizațiile de standardizare;
(g) Agenția Uniunii Europene pentru 
Securitate Cibernetică;
(h) alți reprezentanți ai agențiilor 
relevante și ai autorităților competente din 
anumite sectoare.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Părțile interesate și părțile terțe 
relevante pot fi invitate să participe la 
reuniunile comitetului și la activitățile 
acestuia.

(2) Părțile interesate și părțile terțe 
relevante pot fi invitate să participe la 
reuniunile comitetului și la activitățile 
acestuia, inclusiv:
(i) experți care reprezintă părțile 
interesate private relevante și sectoarele 
de afaceri care reprezintă industriile 
relevante, inclusiv reprezentanți ai 
spațiilor de date naționale, transnaționale 
sau europene comune, IMM-uri, 
organizații de cercetare, ONG-uri, 
parteneri sociali europeni, precum și 
organizații ale consumatorilor și ale 
societății civile;
(ii) experți numiți cu titlu personal 
care dețin cunoștințe și experiență 
dovedite în domeniile reglementate de 
prezentul regulament.

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia prezidează reuniunile 
comitetului.

(3) Comisia prezidează reuniunile 
comitetului, care se pot desfășura în 
diferite configurații, în funcție de 
subiectele care urmează să fie discutate.
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Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul își îndeplinește sarcinile 
în conformitate cu principiul 
transparenței. În consecință, deliberările 
și documentele comitetului sunt făcute 
publice și includ, după caz, un rezumat al 
contribuțiilor părților interesate.

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile comitetului Sarcinile Comitetului european pentru 
inovare în domeniul datelor

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul are următoarele sarcini: 1. Comitetul european pentru 
inovare în domeniul datelor are 
următoarele sarcini:

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) să consilieze statele membre și 
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Comisia cu privire la nevoia de a stabili 
condiții armonizate care să permită 
reutilizarea datelor menționate la 
articolul 3 alineatul (1) deținute de 
organismele din sectorul public în cadrul 
pieței interne, precum și să sprijine 
autoritățile competente și să asigure 
coordonarea și schimbul de cele mai bune 
practici;

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 
de partajare de date;

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile intermediarilor de 
date și organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de date;

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să consilieze și să asiste Comisia la 
elaborarea unor orientări coerente 
privind cerințele de securitate cibernetică 
pentru schimbul de date și stocarea lor; să 
urmărească, în această privință, să 
respecte constant cele mai recente 
standarde tehnice în securitate 
cibernetică;

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera d



PE691.139 230/435 RR\1237015RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să acorde asistență Comisiei în ceea 
ce privește îmbunătățirea 
interoperabilității datelor, precum și a 
serviciilor de partajare de date între 
diferite sectoare și domenii, pe baza 
standardelor europene, internaționale sau 
naționale existente;

(d) să consilieze și să acorde asistență 
Comisiei în soluționarea fragmentării 
dăunătoare a pieței interne și a economiei 
datelor prin îmbunătățirea 
interoperabilității transfrontaliere și 
transsectoriale a datelor, pe baza 
standardelor europene, internaționale sau 
naționale existente, și cu scopul de a 
încuraja crearea unor spații europene 
comune de date;

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 
schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru furnizorii 
de servicii de partajare de date și 
înregistrarea și monitorizarea organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 
schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru 
intermediarii de date și înregistrarea și 
monitorizarea organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să faciliteze cooperarea dintre 
statele membre în ceea ce privește 
normele privind sancțiunile stabilite de 
statele membre în temeiul articolului 31 și 
să emită orientări cu privire la cele mai 
bune practici privind punerea în aplicare 
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a acestor norme și la executarea 
sancțiunilor în întreaga Uniune, precum 
și să consilieze Comisia cu privire la 
necesitatea de a modifica prezentul 
regulament pentru a armoniza normele 
privind sancțiunile menționate la 
articolul 31;

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) să consilieze Comisia în decizia de 
a adopta actele de punere în aplicare 
menționate la articolul 5 alineatul (9) și 
să faciliteze cooperarea dintre autoritățile 
naționale competente cu privire la 
aplicarea articolului 30;

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) să consilieze și să asiste Comisia în 
discuțiile purtate la nivel bilateral, 
plurilateral sau multilateral cu țări terțe, 
pentru a reduce la minimum 
fragmentarea dăunătoare a piețelor 
digitale globale, prin susținerea 
standardelor comune și stimularea 
schimbului de date între țările de 
încredere la nivel mondial și prin 
îmbunătățirea mediului de reglementare 
pentru datele fără caracter personal;

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ed (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ed) să ofere expertiză, recomandări și 
consiliere Comisiei despre nevoia posibilă 
de a modifica prezentul regulament sau 
acte legislative conexe ale Uniunii, cum 
ar fi Directiva (UE) 2019/1024;

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ee) să raporteze anual procentul de 
date partajate în conformitate cu 
prezentul regulament care sunt prelucrate 
în interiorul și în afara Uniunii;

Amendamentul 183

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comitetul elaborează recomandări 
pentru a asigura coerența dintre practicile 
autorităților competente, precum și avize 
privind starea aplicării regulamentului în 
statele membre. Dacă sunt identificate 
practici incompatibile care ar putea 
conduce la fragmentarea pieței interne, 
comitetul elaborează decizii care să fie 
prezentate Comisiei. Aceste decizii pot 
conține recomandări adresate statelor 
membre să adopte toate măsurile necesare 
pentru a asigura coerența practicilor și a 
împiedica fragmentarea pieței.

Amendamentul 184
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Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Comitetul are rolul de a aplica 
scopurile prevăzute în Regulamentul... [de 
stabilire a unor norme armonizate privind 
inteligența artificială (Actul privind 
inteligența artificială) (2021/0106(COD)] 
și oferă consiliere și asistență Comisiei 
pentru:
(a) a contribui la cooperarea eficace 
dintre autoritățile naționale de 
supraveghere și Comisie în chestiunile 
reglementate de Regulamentul... [Actul 
privind inteligența artificială];
(b) a coordona și a contribui la 
lucrările de orientare și analiză ale 
Comisiei, ale autorităților naționale de 
supraveghere și ale altor autorități 
competente cu privire la problemele 
emergente pe piața internă ce țin de 
chestiunile reglementate de 
Regulamentul... [Actul privind inteligența 
artificială];
(c) a sprijini autoritățile naționale de 
supraveghere și Comisia în asigurarea 
aplicării coerente a Regulamentului 
[Actul privind inteligența artificială].

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date sau entitatea înscrisă 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, trebuie să ia toate măsurile 

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului2, intermediarul de date 
sau entitatea înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date, după caz, 
trebuie să ia toate măsurile tehnice, juridice 
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tehnice, juridice și organizatorice 
rezonabile pentru a preveni transferul sau 
accesul la date fără caracter personal 
deținute în Uniune în cazul în care un astfel 
de transfer sau acces ar crea un conflict cu 
dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru în cauză, cu excepția cazului în 
care transferul sau accesul este conform 
cu alineatul (2) sau (3).

și organizatorice rezonabile pentru a 
preveni transferul sau accesul la date fără 
caracter personal deținute în Uniune în 
cazul în care un astfel de transfer sau acces 
ar crea un conflict cu dreptul Uniunii sau 
cu legislația statului membru în cauză, fără 
a aduce atingere alineatului (2) sau (3).

Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un organism din 
sectorul public, o persoană fizică sau 
juridică căreia i s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, un furnizor de servicii de 
partajare de date sau o entitate înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date este destinatarul unei decizii a unei 
instanțe sau a unei autorități administrative 
dintr-o țară terță care prevede transferul 
sau acordarea accesului la date fără 
caracter personal deținute în Uniune, iar 
respectarea unei astfel de decizii ar putea 
genera o situație de conflict cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația statului membru 
relevant pentru destinatar, transferul către 
autoritatea din țara terță sau accesul 
acesteia la astfel de date are loc numai:

(3) În lipsa unui astfel de acord 
internațional, în cazul în care un organism 
din sectorul public, o persoană fizică sau 
juridică căreia i s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor în temeiul capitolului 
2, un intermediar de date sau o entitate 
înscrisă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date este destinatarul unei 
decizii a unei instanțe sau a unei autorități 
administrative dintr-o țară terță care 
prevede transferul sau acordarea accesului 
la date fără caracter personal deținute în 
Uniune, iar respectarea unei astfel de 
decizii ar putea genera o situație de conflict 
cu dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru relevant pentru destinatar, 
transferul către autoritatea din țara terță sau 
accesul acesteia la astfel de date are loc 
numai:

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarul deciziei solicită avizul Destinatarul deciziei poate solicita avizul 
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organismelor sau autorităților competente 
relevante, în temeiul prezentului 
regulament, pentru a stabili dacă aceste 
condiții sunt îndeplinite.

organismelor sau autorităților competente 
relevante, în temeiul prezentului 
regulament, pentru a stabili dacă aceste 
condiții sunt îndeplinite. Organismele 
competente relevante fac schimb de 
informații privind cererile internaționale 
de acces în cadrul Comitetului european 
pentru inovare în domeniul datelor.

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la existența unei cereri din partea unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
de a i se acorda accesul la datele sale, cu 
excepția cazurilor în care cererea servește 
unor scopuri de asigurare a respectării legii 
și atât timp cât acest lucru este necesar 
pentru a menține eficacitatea activității de 
asigurare a respectării legii.

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, intermediarul de 
date și entitatea care asigură altruismul în 
materie de date, înainte de a da curs 
cererii, îl informează pe deținătorul datelor 
cu privire la existența unei cereri din partea 
unei autorități administrative dintr-o țară 
terță de a i se acorda accesul la datele sale, 
cu excepția cazurilor în care cererea 
servește unor scopuri de asigurare a 
respectării legii și atât timp cât acest lucru 
este necesar pentru a menține eficacitatea 
activității de asigurare a respectării legii.

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de [patru ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă un raport cu 
principalele sale constatări Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
Comitetului Economic și Social 

În termen de... [doi ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament, evaluând, printre altele:
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European. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
întocmirea raportului respectiv.

(a) condițiile de reutilizare a datelor 
prevăzute la capitolul II, în vederea 
armonizării lor suplimentare și posibila 
nevoie de a defini datele extrem de 
sensibile;
(b) nivelul de conformitate cu 
cerințele stabilite în prezentul regulament, 
precum și calitatea și securitatea 
serviciilor furnizate de intermediarii de 
date în temeiul capitolului III;
(c) tipul de organizații de promovare a 
altruismului în materie de date 
înregistrate în temeiul capitolului IV și 
privire de ansamblu asupra obiectivelor 
de interes general pentru care datele sunt 
partajate astfel încât să se stabilească 
criterii clare în acest sens;
(d) funcționarea Comitetului pentru 
inovare în domeniul datelor, inclusiv 
sintetizarea celor mai importante acțiuni 
ale acestuia, valoarea adăugată adusă, 
recomandările emise și contribuțiile 
generale la dezvoltarea economiei 
europene a datelor;
(e) condițiile de acces internațional 
prevăzute la articolul 30.
Comisia prezintă un raport cu 
principalele sale constatări Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
Comitetului Economic și Social 
European. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
întocmirea raportului respectiv.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Datele reprezintă cea mai mare resursă de cunoaștere din lume și motorul inovării, creșterii și 
dezvoltării economice. Utilizarea și reutilizarea datelor au o valoare semnificativă în ceea ce 
privește crearea și „antrenarea” de tehnologii noi și prospere, care pot oferi unele dintre 
răspunsurile la problemele societale majore, cum ar fi schimbările climatice, sănătatea sau 
mobilitatea, și pot impulsiona traiectoria Uniunii Europene către suveranitatea digitală. Legea 
privind guvernanța datelor garantează că datele valoroase devin accesibile în toate statele 
membre, de la întreprinderi și autorități publice, până la laboratoarele științifice. 

Prin urmare, trebuie să se prevadă un cadru decisiv pentru a fructifica o parte din potențialul 
partajării mai multor date, protejând și respectând, în același timp, valorile fundamentale. 

Raportoarea pentru aviz subliniază importanța creării unor principii echitabile pentru 
reutilizarea datelor, a necesității unui registru unic al Uniunii în locul a 27 de registre diferite 
și a protejării drepturilor persoanelor vizate și ale entităților juridice. În plus, raportoarea 
pentru aviz consideră că trebuie să se ofere posibilitatea de a retrage consimțământul pentru o 
anumită operațiune de prelucrare a datelor, mai ales în cazul utilizării abuzive a datelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atât articolul 6 alineatul (2) din 
Tratatul privind Uniunea Europeană, cât 
și articolul 51 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene 
(„Carta”) impun Uniunii să respecte 
drepturile fundamentale și principiile 
relevante și să promoveze aplicarea 
acestora.

Amendamentul 2
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Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ultimii ani, tehnologiile digitale 
au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi. Datele se află în centrul acestei 
transformări: inovarea bazată pe date va 
aduce beneficii enorme pentru cetățeni, de 
exemplu prin intermediul medicinii 
personalizate îmbunătățite și al unei noi 
mobilități, precum și prin contribuția sa la 
Pactul verde european23. În strategia sa 
privind datele24, Comisia a descris viziunea 
unui spațiu european comun al datelor, o 
piață unică a datelor în care acestea ar 
putea fi utilizate indiferent de locul fizic de 
stocare în Uniune, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. De asemenea, a 
solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al 
datelor cu țările terțe, sub rezerva 
excepțiilor și a restricțiilor privind 
siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 
transpune această viziune în realitate, se 
propune să se stabilească spații europene 
comune ale datelor specifice domeniilor, ca 
modalități concrete în care pot avea loc 
partajarea de date și punerea în comun a 
datelor. Astfel cum se prevede în strategia 
respectivă, astfel de spații europene 
comune ale datelor pot acoperi domenii 
precum sănătatea, mobilitatea, producția, 
serviciile financiare, energia sau 
agricultura sau domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe.

(2) În ultimii ani, tehnologiile digitale 
au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi, cu efecte majore, inclusiv asupra 
activităților transfrontaliere. Datele se află 
în centrul acestei transformări: inovarea 
bazată pe date va aduce beneficii enorme 
pentru cetățeni, de exemplu prin 
intermediul medicinii personalizate 
îmbunătățite și al unei noi mobilități, 
precum și prin contribuția sa la Pactul 
verde european23. Dar ea ar putea genera 
și riscuri potențiale, deși nu există o 
intenție specifică în acest sens. În strategia 
sa privind datele24, Comisia a descris 
viziunea unui spațiu european comun al 
datelor, o piață unică a datelor în care 
acestea ar putea fi utilizate indiferent de 
locul fizic de stocare în Uniune, în 
conformitate cu legislația aplicabilă. De 
asemenea, a solicitat să se asigure fluxul 
liber și sigur al datelor cu țările terțe, sub 
rezerva excepțiilor și a restricțiilor privind 
siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 
transpune această viziune în realitate, se 
propune să se stabilească spații europene 
comune ale datelor specifice domeniilor, ca 
modalități concrete în care pot avea loc 
partajarea de date și punerea în comun a 
datelor. Astfel cum se prevede în strategia 
respectivă, astfel de spații europene 
comune ale datelor pot acoperi domenii 
precum sănătatea, mobilitatea, producția, 
comerțul, serviciile financiare, energia sau 
agricultura sau domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe.

_________________ _________________
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23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
european. Bruxelles, 11.12.2019. COM 
(2019) 640 final.

23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
european. Bruxelles, 11.12.2019. 
COM (2019) 640 final.

24 COM (2020) 66 final. 24 COM(2020)0066.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de 
date. Legislația sectorială poate dezvolta, 
adapta și propune elemente noi și 
complementare, în funcție de 
particularitățile sectorului, cum ar fi 
legislația avută în vedere cu privire la 
spațiul european al datelor medicale25 și 
accesul la datele privind vehiculele. În 
plus, anumite sectoare ale economiei sunt 
deja reglementate de legislația sectorială a 
Uniunii care include norme referitoare la 
partajarea transfrontalieră sau la nivelul 
Uniunii de date sau accesul la acestea26. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului(27), și, în special, punerea în 
aplicare a prezentului regulament nu 
împiedică transferurile transfrontaliere de 
date în conformitate cu capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului(28), Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului(29), Regulamentului 
(UE) 2018/1807 al Parlamentului European 
și al Consiliului(30), Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de 
date. Legislația sectorială poate dezvolta, 
adapta și propune elemente noi și 
complementare, în funcție de 
particularitățile sectorului, cum ar fi 
legislația avută în vedere cu privire la 
spațiul european al datelor medicale25 și 
accesul la datele privind vehiculele. În 
plus, anumite sectoare ale economiei sunt 
deja reglementate de legislația sectorială a 
Uniunii care include norme referitoare la 
partajarea transfrontalieră sau la nivelul 
Uniunii de date sau accesul la acestea26. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului(27), și, în special, punerea în 
aplicare a prezentului regulament nu 
împiedică transferurile transfrontaliere de 
date în conformitate cu capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului(28), Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului(29), Regulamentului 
(UE) 2018/1807 al Parlamentului European 
și al Consiliului(30), Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
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al Consiliului(31), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(32), Directivei 2001/29/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(33), Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(34), Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(35), Directivei (UE) 2019/1024 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(36), și nici Regulamentului 
2018/858/UE al Parlamentului European și 
al Consiliului(37), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului(38) 
și regulamentelor delegate adoptate pe baza 
acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere accesului la date și utilizării 
acestora în scopul cooperării internaționale 
în contextul prevenirii, investigării, 
detectării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor. 
Ar trebui instituit un regim orizontal pentru 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de organismele din 
sectorul public, pentru furnizarea de 
servicii de partajare de date și de servicii 
bazate pe altruismul în materie de date în 
Uniune. Caracteristicile specifice ale 
diferitelor sectoare ar putea necesita 
proiectarea unor sisteme bazate pe date 
sectoriale, pe baza cerințelor prezentului 
regulament. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, ar trebui să se aplice și 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

al Consiliului(31), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(32), Directivei 2001/29/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(33), Directivei (UE) 2019/790 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(34), Directivei 2004/48/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului(35), Directivei (UE) 2019/1024 
a Parlamentului European și a 
Consiliului(36), și nici Regulamentului 
2018/858/UE al Parlamentului European și 
al Consiliului(37), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului(38) 
și regulamentelor delegate adoptate pe baza 
acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere accesului la date și utilizării 
acestora în scopul cooperării internaționale 
în contextul prevenirii, investigării, 
detectării sau urmăririi penale a 
infracțiunilor sau al executării pedepselor. 
Ar trebui instituit un regim orizontal pentru 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de organismele din 
sectorul public, pentru furnizarea de 
servicii de partajare de date și de servicii 
bazate pe altruismul în materie de date în 
Uniune. Caracteristicile specifice ale 
diferitelor sectoare ar putea necesita 
proiectarea unor sisteme bazate pe date 
sectoriale, pe baza cerințelor prezentului 
regulament. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de intermediere de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, ar trebui să se aplice și 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

_________________ _________________
25 se vedea: Anexele la Comunicarea 25 se vedea: Anexele la Comunicarea 
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Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021 [COM(2020) 690 final].

Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021 [COM(2020) 690 final].

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

28 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

28 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în 
scopul prevenirii, depistării, investigării 
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. 
(JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 
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(JO L 303, 28.11.2018, p. 59). (JO L 303, 28.11.2018, p. 59).
31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene. (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene. (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

32 Directiva 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). (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

32 Directiva 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). (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JO L 167, 
22.6.2001, p. 10).

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JO L 167, 
22.6.2001, p. 10).

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. (JO L 157, 
30.4.2004).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. (JO L 157, 
30.4.2004).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
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Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO 
L 151, 14.6.2018).

Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO 
L 151, 14.6.2018).

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1).

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii pentru a elimina obstacolele din 
calea bunei funcționări a economiei bazate 
pe date și pentru a crea un cadru de 
guvernanță la nivelul Uniunii pentru 
accesarea și utilizarea datelor, în special în 
ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri 
de date deținute de sectorul public, 
furnizarea de servicii de către furnizorii de 
servicii de partajare de date către 
utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, precum și colectarea și 
prelucrarea datelor puse la dispoziție în 
scopuri altruiste de către persoane fizice și 
juridice.

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii, având la bază în special eficiența 
și un regim solid de responsabilitate, 
pentru a elimina obstacolele din calea 
bunei funcționări a economiei bazate pe 
date și pentru și pentru a spori gradul de 
conștientizare și de încredere în ceea ce 
privește schimbul de date. Ar trebui să se 
instituie un cadru de guvernanță la nivelul 
Uniunii, într-un mod care să permită 
persoanelor fizice, întreprinderilor – în 
special IMM-urilor și întreprinderilor 
nou-înființate – precum și actorilor 
societății civile să prospere, asigurând 
încrederea, transparența, 
interoperabilitatea, accesul, portabilitatea, 
securitatea datelor și condiții de 
concurență echitabile pentru toți actorii, 
cu scopul de a îmbunătăți fluxul și 
reutilizarea datelor fără caracter personal 
și ale datelor cu caracter personal, în 
deplină conformitate cu instrumentele 
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relevante ale dreptului național și al 
Uniunii. Acesta ar trebui să permită 
accesarea și utilizarea datelor, în special în 
ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri 
de date deținute de sectorul public, 
furnizarea de servicii de către furnizorii de 
servicii de intermediere de date către 
utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, precum și colectarea și 
prelucrarea datelor puse la dispoziție în 
scopuri altruiste de către persoane fizice și 
juridice.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În urma consultării lansate de 
Comisie la 9 octombrie 2019, care se 
intitula „Consultare a grupului de IMM-
uri privind principiile și orientările 
referitoare la partajarea de date B2B”, s-a 
constatat că 40 % dintre IMM-uri 
întâmpină dificultăți în accesarea datelor 
de care au nevoie pentru a dezvolta 
produse și servicii bazate pe date, 
subliniindu-se necesitatea de a reduce 
barierele în calea unei economii bazate pe 
date, în special pentru IMM-uri. 
Programul Europa digitală, precum și 
alte programe naționale și ale Uniunii ar 
trebui să sprijine cooperarea pentru a 
realiza un ecosistem european pentru o 
partajare de încredere a datelor. Centrele 
europene de inovare digitală și rețeaua lor 
ar trebui, de asemenea, să poată ajuta 
întreprinderile, în special IMM-urile și 
întreprinderile nou-înființate, să profite 
de beneficiile economiei europene a 
datelor.

Amendamentul 6
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Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Subliniază necesitatea de a spori 
suveranitatea digitală a Europei într-o 
manieră autodeterminată, prin 
valorificarea punctelor sale forte și 
reducerea vulnerabilităților sale, 
menținând piețele deschise și cooperarea 
globală.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) Pentru a stimula o mai mare 
încredere în economia bazată pe date a 
Uniunii, este esențial ca cetățenilor, 
întreprinderilor, actorilor societății civile 
și sectorului public să li se ofere garanții 
care să asigure controlul asupra datelor 
lor strategice și sensibile și ca dreptul, 
valorile și standardele ridicate ale Uniunii 
să fie respectate în ceea ce privește, 
printre altele, securitatea, protecția 
datelor cu caracter personal, drepturile 
consumatorilor, drepturile de proprietate 
intelectuală și confidențialitatea 
comercială, inclusiv secretele comerciale. 
În acest scop, organismele din sectorul 
public, persoanele fizice sau juridice 
cărora li s-a acordat dreptul de reutilizare 
a datelor, furnizorii de servicii de 
intermediere de date și entitățile înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute 
care pun în aplicare principiul 
altruismului în materie de date ar trebui 
să respecte standardele tehnice relevante, 
codurile de conduită și certificările de la 
nivelul Uniunii.
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date [date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 
comerciale și date cu caracter personal care 
nu sunt accesibile în temeiul legislației 
specifice naționale sau a Uniunii, cum ar fi 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680] din bazele de date publice 
nu sunt puse la dispoziție, nici măcar 
pentru activități de cercetare sau 
inovatoare. Având în vedere caracterul 
sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date. De obicei, astfel de 
cerințe necesită timp și un grad ridicat e 
cunoștințe pentru a fi îndeplinite. Acest 
lucru a condus la o subutilizare a acestor 
date. Deși unele state membre instituie 
structuri, procese și uneori adoptă legi 
pentru a facilita acest tip de reutilizare, 
acest lucru nu se întâmplă în întreaga 
Uniune.

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date [date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 
comerciale și date cu caracter personal care 
nu sunt accesibile în temeiul legislației 
specifice naționale sau a Uniunii, cum ar fi 
Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680] din bazele de date publice 
nu sunt puse la dispoziție, nici măcar 
pentru activități de cercetare sau 
inovatoare. Având în vedere caracterul 
sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date sau pentru a limita 
impactul negativ asupra drepturilor 
fundamentale, a principiului 
nediscriminării și a protecției datelor. De 
obicei, astfel de cerințe procedurale 
tehnice și juridice necesită timp și un grad 
ridicat de cunoștințe pentru a fi îndeplinite. 
Acest lucru a condus la o subutilizare a 
acestor date și la o lipsă de încredere 
publică, de transparență și de claritate 
juridică. Deși unele state membre instituie 
structuri, procese și uneori adoptă legi 
pentru a facilita acest tip de reutilizare, 
acest lucru nu se întâmplă în întreaga 
Uniune.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Există tehnici care permit analize ce 
respectă viața privată cu privire la bazele 
de date care conțin date cu caracter 
personal, cum ar fi anonimizarea, 
pseudonimizarea, confidențialitatea 
diferențiată, generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea. Aplicarea acestor tehnologii 
de consolidare a protecției vieții private, 
împreună cu abordări cuprinzătoare în 
materie de protecție a datelor, ar trebui să 
asigure reutilizarea în condiții de 
siguranță a datelor cu caracter personal și a 
datelor comerciale confidențiale în scopuri 
legate de cercetare, inovare și statistică. În 
multe cazuri, aceasta implică faptul că 
utilizarea și reutilizarea datelor în acest 
context pot fi efectuate numai într-un 
mediu de prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

(6) Există tehnici care permit analize ce 
respectă viața privată cu privire la bazele 
de date care conțin date cu caracter 
personal, cum ar fi anonimizarea, 
pseudonimizarea, confidențialitatea 
diferențiată, generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea sau alte metode care 
împiedică efectiv identificarea 
persoanelor vizate. Aplicarea acestor 
tehnologii de consolidare a protecției vieții 
private, împreună cu abordări 
cuprinzătoare în materie de protecție a 
datelor, care respectă normele privind 
prelucrarea datelor, pot contribui la 
asigurarea unui nivel sporit de siguranță 
în ceea ce privește utilizarea și 
reutilizarea datelor cu caracter personal și 
a datelor comerciale confidențiale în 
scopuri legate de cercetare, inovare și 
statistică. În multe cazuri, aceasta implică 
faptul că utilizarea și reutilizarea datelor în 
acest context pot fi efectuate numai într-un 
mediu de prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

_________________ _________________
39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 

39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
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nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a facilita protecția datelor 
cu caracter personal sau a datelor 
confidențiale și pentru a accelera procesul 
de punere la dispoziție a acestor date în 
vederea reutilizării în temeiul prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să 
încurajeze autoritățile publice să creeze și 
să achiziționeze date în formate și 
structuri care să permită anonimizarea 
rapidă, în mod asemănător principiului 
„deschiderii începând cu momentul 
conceperii și în mod implicit”, astfel cum 
este menționat în considerentul (16) din 
Directiva (UE) 2019/1024 și astfel cum 
este susținut în cadrul strategiei de 
tranziție verde și de transformare digitală 
care promovează interoperabilitatea, 
eficiența energetică, protecția datelor cu 
caracter personal și utilizarea soluțiilor cu 
sursă deschisă.

Justificare

A se vedea considerentul (12) din propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (COM/2020/408).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 8



RR\1237015RO.docx 253/435 PE691.139

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Regimul de reutilizare prevăzut în 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
datelor a căror furnizare intră în sarcinile 
publice ale organismelor din sectorul 
public în cauză, astfel cum sunt definite de 
lege sau de alte norme obligatorii din 
statele membre. În lipsa unor astfel de 
norme, sarcinile publice ar trebui definite 
în conformitate cu practica administrativă 
obișnuită din statele membre, cu condiția 
ca domeniul de aplicare al sarcinilor 
publice să fie transparent și să facă obiectul 
revizuirii. Sarcinile publice ar putea fi 
definite în general sau de la caz la caz, 
pentru fiecare dintre organismele din 
sectorul public. Întrucât întreprinderile din 
sectorul public nu intră sub incidența 
definiției de organism din sectorul public, 
datele pe care le dețin nu ar trebui să facă 
obiectul prezentului regulament. Datele 
deținute de instituțiile culturale și de 
învățământ, pentru care drepturile de 
proprietate intelectuală nu sunt accesorii, ci 
care sunt legate predominant de opere și 
alte documente protejate de astfel de 
drepturi de proprietate intelectuală, nu fac 
obiectul prezentului regulament.

(8) Regimul de reutilizare prevăzut în 
prezentul regulament ar trebui să se aplice 
datelor a căror furnizare intră în sarcinile 
publice ale organismelor din sectorul 
public în cauză, astfel cum sunt definite de 
lege sau de alte norme obligatorii din 
statele membre. În lipsa unor astfel de 
norme, sarcinile publice ar trebui definite 
în conformitate cu practica administrativă 
obișnuită din statele membre, cu condiția 
ca domeniul de aplicare al sarcinilor 
publice să fie transparent și să facă obiectul 
revizuirii. Sarcinile publice ar putea fi 
definite în general sau de la caz la caz, 
pentru fiecare dintre organismele din 
sectorul public. Întrucât întreprinderile din 
sectorul public nu intră sub incidența 
definiției de organism din sectorul public, 
datele pe care le dețin nu ar trebui să facă 
obiectul prezentului regulament. Datele 
deținute de instituțiile culturale și de 
învățământ, precum și pentru serviciile 
publice de mass-media, pentru care 
drepturile de proprietate intelectuală nu 
sunt accesorii, ci care sunt legate 
predominant de opere și alte documente 
protejate de astfel de drepturi de 
proprietate intelectuală, nu fac obiectul 
prezentului regulament.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând pe cât posibil încheierea de 
acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau 
ca efect crearea de drepturi exclusive 
pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel 
de acord ar trebui să fie posibil numai 

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând pe cât posibil încheierea de 
acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau 
ca eventual efect crearea de drepturi 
exclusive pentru reutilizarea anumitor date. 
Un astfel de acord ar trebui să fie posibil 
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atunci când este justificat și necesar pentru 
furnizarea unui serviciu de interes general. 
Această situație ar putea avea loc atunci 
când utilizarea exclusivă a datelor este 
singura modalitate de a maximiza 
beneficiile societale ale datelor în cauză, de 
exemplu dacă există o singură entitate 
(care s-a specializat în prelucrarea unui 
anumit set de date) capabilă să furnizeze 
serviciul sau produsul care permite 
organismului din sectorul public să 
furnizeze un serviciu digital avansat în 
interes general. Cu toate acestea, astfel de 
acorduri ar trebui încheiate în conformitate 
cu normele privind achizițiile publice și ar 
trebui să facă obiectul unei revizuiri 
periodice bazate pe o analiză a pieței 
pentru a stabili dacă această exclusivitate 
este necesară în continuare. În plus, astfel 
de acorduri ar trebui să respecte normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz, și ar trebui să fie încheiate pe o 
perioadă limitată, care nu ar trebui să 
depășească trei ani. Pentru a asigura 
transparența, astfel de acorduri exclusive ar 
trebui publicate online, indiferent de 
posibila publicare a unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice.

numai cu titlu de excepție, atunci când este 
justificat și când s-a demonstrat că este 
necesar pentru furnizarea unui serviciu de 
interes general. Această situație ar putea 
avea loc atunci când utilizarea exclusivă a 
datelor este singura modalitate de a 
maximiza beneficiile societale ale datelor 
în cauză, de exemplu dacă există o singură 
entitate (care s-a specializat în prelucrarea 
unui anumit set de date) capabilă să 
furnizeze serviciul sau produsul care 
permite organismului din sectorul public să 
furnizeze un serviciu digital avansat în 
interes general. Cu toate acestea, astfel de 
acorduri ar trebui încheiate în conformitate 
cu normele privind achizițiile publice și ar 
trebui să facă obiectul unei revizuiri 
periodice bazate pe o analiză a pieței 
pentru a stabili dacă această exclusivitate 
este necesară în continuare. În plus, astfel 
de acorduri ar trebui să respecte normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz, și ar trebui să fie încheiate pe o 
perioadă limitată, care nu ar trebui să 
depășească trei ani. Pentru a asigura 
transparența, astfel de acorduri exclusive ar 
trebui publicate cu cel puțin două luni 
înainte de intrarea în vigoare, indiferent 
de posibila publicare a unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui stabilite condițiile de 
reutilizare a datelor protejate care se aplică 
organismelor din sectorul public care, în 
temeiul legislației naționale, au competența 
de a permite reutilizarea și care nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor sau 
obligațiilor privind accesul la astfel de 
date. Aceste condiții ar trebui să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 

(11) Ar trebui stabilite condițiile de 
reutilizare a datelor protejate care se aplică 
organismelor din sectorul public care, în 
temeiul legislației naționale, au competența 
de a permite reutilizarea și care nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor sau 
obligațiilor privind accesul la astfel de 
date. Aceste condiții ar trebui să fie etice, 
sustenabile, legale, transparente, 
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justificate în mod obiectiv, fără a 
restrânge concurența. În special, 
organismele din sectorul public care permit 
reutilizarea ar trebui să dispună de 
mijloacele tehnice necesare pentru a 
asigura protecția drepturilor și a intereselor 
terților. Condițiile de reutilizare a datelor ar 
trebui să se limiteze la ceea ce este necesar 
pentru a proteja drepturile și interesele 
altor persoane în ceea ce privește datele și 
integritatea sistemelor de tehnologie a 
informației și comunicațiilor ce aparțin 
organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la un efort disproporționat pentru 
sectorul public. În funcție de cazul de față, 
înainte de transmiterea lor, datele cu 
caracter personal ar trebui să fie complet 
anonimizate, astfel încât să nu permită în 
niciun mod identificarea persoanelor 
vizate, sau datele care conțin informații 
comerciale confidențiale ar trebui 
modificate, astfel încât nicio informație 
confidențială să nu fie divulgată. În cazul 
în care furnizarea de date anonimizate sau 
modificate nu ar răspunde nevoilor 
reutilizatorului, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 
sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul public 
ar putea condiționa utilizarea unui astfel 
de mediu de prelucrare securizat de 
semnarea de către reutilizator a unui acord 
de confidențialitate care să interzică 
divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 

nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv, stimulând 
totodată concurența și axându-se în mod 
specific pe promovarea accesului IMM-
urilor, al întreprinderilor nou-înființate și 
al actorilor societății civile la astfel de 
date și pe promovarea inovării și a 
cercetării științifice. În special, 
organismele din sectorul public care permit 
reutilizarea ar trebui să dispună de 
mijloacele tehnice necesare pentru a 
asigura protecția drepturilor și a intereselor 
terților și ar trebui să fie împuternicite să 
îi solicite reutilizatorului informațiile 
necesare. Condițiile de reutilizare a datelor 
ar trebui să fie în conformitate cu ceea ce 
este necesar pentru a proteja drepturile și 
interesele altor persoane în ceea ce privește 
datele și integritatea sistemelor de 
tehnologie a informației și comunicațiilor 
ce aparțin organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la o sarcină disproporționată 
pentru sectorul public. În funcție de cazul 
de față, înainte de transmiterea lor, datele 
cu caracter personal ar trebui să fie complet 
anonimizate, astfel încât să nu permită în 
niciun mod identificarea persoanelor 
vizate, sau datele care conțin informații 
comerciale confidențiale ar trebui 
modificate, astfel încât nicio informație 
confidențială să nu fie divulgată. În mod 
similar, în funcție de caz, organismele din 
sectorul public ar trebui să ia măsuri 
adecvate pentru a asigura protecția 
conținutului protejat în temeiul 
drepturilor de proprietate intelectuală. În 
cazul în care furnizarea de date 
anonimizate sau modificate nu ar răspunde 
nevoilor reutilizatorului, ar putea fi 
permisă reutilizarea la fața locului sau la 
distanță a datelor într-un mediu de 
prelucrare securizat. Analizarea datelor în 
astfel de medii de prelucrare securizate ar 
trebui să fie supravegheată de organismul 
din sectorul public, pentru a proteja 
drepturile și interesele altor persoane. În 
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din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, organismul din 
sectorul public ar trebui să îi sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 
transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. Nu ar trebui furnizate informații de 
contact care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 
întreprinderile.

special, datele cu caracter personal ar 
trebui transmise în vederea reutilizării către 
o parte terță numai în cazul în care există 
un temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul public 
ar trebui să condiționeze utilizarea unui 
astfel de mediu de prelucrare securizat de 
semnarea de către reutilizator a unui acord 
de confidențialitate care să interzică 
divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 
din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, organismul din 
sectorul public ar trebui să îi sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 
transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. Organismele din sectorul public 
ar trebui să depună eforturi pentru a 
asigura, în special, faptul că IMM-urile, 
întreprinderile nou-înființate și actorii 
societății civile beneficiază de condiții de 
concurență echitabile. Nu ar trebui 
furnizate informații de contact sau 
informații suficiente care să permită 
reutilizatorilor să identifice, să contacteze 
direct persoanele vizate sau întreprinderile 
sau să dezanonimizeze datele referitoare 
la acestea.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(11a) Dezanonimizarea seturilor de date 
ar trebui să fie interzisă, cu excepția 
cazului în care persoanele vizate și-au dat 
consimțământul sau un alt temei juridic o 
permite. Acest lucru nu ar trebui să aducă 
atingere posibilității de a efectua cercetări 
cu privire la tehnicile de anonimizare, în 
special în cazul în care identificarea unor 
posibile deficiențe în tehnicile existente de 
anonimizare ar putea conduce la întărirea 
generală a anonimizării, respectând în 
același timp în mod corespunzător dreptul 
fundamental la protecția datelor cu 
caracter personal.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Prezentul regulament nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală ale terților. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să 
afecteze existența sau deținerea unor 
drepturi de proprietate intelectuală de către 
organismele din sectorul public, nici să 
limiteze exercitarea acestor drepturi într-un 
mod care să depășească limitele stabilite de 
prezentul regulament. Obligațiile impuse în 
conformitate cu prezentul regulament ar 
trebui să se aplice numai în măsura în care 
sunt compatibile cu acordurile 
internaționale privind protecția drepturilor 
de proprietate intelectuală, în special 
Convenția de la Berna pentru protecția 
operelor literare și artistice („Convenția de 
la Berna”), Acordul privind aspectele 
legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală („Acordul TRIPS”) 
și Tratatul OMPI privind dreptul de autor 
(TDA). Cu toate acestea, organismele din 
sectorul public trebuie să își exercite 
drepturile de autor într-un mod care să 
faciliteze reutilizarea.

(12) Prezentul regulament nu aduce 
atingere drepturilor de proprietate 
intelectuală ale terților. De asemenea, 
prezentul regulament nu afectează 
existența sau deținerea unor drepturi de 
proprietate intelectuală de către 
organismele din sectorul public, nici nu 
limitează exercitarea acestor drepturi într-
un mod care să depășească limitele stabilite 
de prezentul regulament. Obligațiile 
impuse în conformitate cu prezentul 
regulament ar trebui să se aplice numai în 
măsura în care sunt compatibile cu Carta, 
precum și cu acordurile internaționale 
privind protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală, în special Convenția de la 
Berna pentru protecția operelor literare și 
artistice („Convenția de la Berna”), 
Acordul privind aspectele legate de comerț 
ale drepturilor de proprietate intelectuală 
(„Acordul TRIPS”) și Tratatul OMPI 
privind dreptul de autor (TDA). Cu toate 
acestea, organismele din sectorul public 
trebuie să își exercite drepturile de autor 
într-un mod care să faciliteze reutilizarea.



PE691.139 258/435 RR\1237015RO.docx

RO

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Datele care fac obiectul drepturilor 
de proprietate intelectuală, precum și 
secretele comerciale ar trebui transmise 
unui terț numai în cazul în care o astfel de 
transmitere este legală în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului național sau cu 
acordul titularului de drepturi. În cazul în 
care organismele din sectorul public dețin 
dreptul prevăzut de articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 96/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (41), acestea nu ar 
trebui să exercite acest drept pentru a 
împiedica reutilizarea datelor sau pentru a 
restricționa reutilizarea dincolo de limitele 
stabilite de prezentul regulament.

(13) Datele care fac obiectul drepturilor 
de proprietate intelectuală, precum și 
secretele comerciale ar trebui transmise 
unui terț numai în cazul în care o astfel de 
transmitere este legală în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului național sau cu 
acordul titularului de drepturi. Această 
transmitere ar trebui să fie în prealabil pe 
deplin justificată. În cazul în care 
organismele din sectorul public dețin 
dreptul prevăzut de articolul 7 alineatul (1) 
din Directiva 96/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (41), acestea nu ar 
trebui să exercite acest drept pentru a 
împiedica reutilizarea datelor sau pentru a 
restricționa reutilizarea dincolo de limitele 
stabilite de prezentul regulament.

_________________ _________________
41 Directiva 96/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 martie 1996 privind protecția juridică a 
bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

41 Directiva 96/9/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
11 martie 1996 privind protecția juridică a 
bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
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reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să țină 
seama pe deplin de drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe.

reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să respecte 
pe deplin drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În plus, este important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor fundamentale 
sau a intereselor deținătorilor de date, 
datele fără caracter personal care trebuie 
protejate împotriva accesului ilegal sau 
neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului național și care sunt deținute de 
organisme din sectorul public ar trebui să 
fie transferate numai către țări terțe în care 
sunt asigurate garanții adecvate pentru 
utilizarea datelor. Ar trebui să se considere 
că există astfel de garanții adecvate atunci 
când în țara terță respectivă sunt instituite 
măsuri echivalente care asigură faptul că 
datele fără caracter personal beneficiază de 
un nivel de protecție similar celui aplicabil 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național, în special în ceea ce 
privește protecția secretelor comerciale și 
protecția drepturilor de proprietate 

(15) În plus, pentru a menține un cadru 
de concurență echitabilă și o economie de 
piață deschisă, este important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial, asigurându-
se totodată că barierele inutile sunt 
eliminate pentru a debloca potențialul 
utilizării datelor. Pentru a asigura protecția 
drepturilor fundamentale sau a intereselor 
deținătorilor de date, datele fără caracter 
personal care trebuie protejate împotriva 
accesului ilegal sau neautorizat în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului național 
și care sunt deținute de organisme din 
sectorul public ar trebui să fie transferate 
numai către țări terțe în care sunt asigurate 
garanții adecvate pentru utilizarea datelor. 
Ar trebui să se considere că există astfel de 
garanții adecvate atunci când în țările terțe 
respective sunt instituite măsuri 
echivalente care asigură faptul că datele 
fără caracter personal beneficiază de un 
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intelectuală. În acest scop, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin 
care să declare că o țară terță oferă un 
nivel de protecție care, în esență, este 
echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național. Evaluarea 
nivelului de protecție oferit în țara terță 
respectivă ar trebui să ia în considerare, în 
special, legislația relevantă, atât generală, 
cât și sectorială, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea publică, apărarea, securitatea 
națională și dreptul penal privind accesul la 
datele fără caracter personal și protecția 
acestora, orice acces al autorităților publice 
din țara terță respectivă la datele 
transferate, existența și funcționarea 
efectivă a uneia sau a mai multor autorități 
independente de supraveghere din țara terță 
care au responsabilitatea de a garanta și de 
a asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau furnizorii de servicii de 
partajare de date din țara terță în cauză 
este deosebit de importantă în contextul 
transferului de date fără caracter personal 
către țara terță respectivă. Prin urmare, 
aceste garanții ar trebui să includă 
disponibilitatea unor drepturi executorii și 
a unor căi de atac eficace.

nivel de protecție similar celui aplicabil în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
național, în special în ceea ce privește 
protecția secretelor comerciale și protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală. În 
acest scop, competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE 
ar trebui delegată Comisiei pentru a 
elabora și a actualiza ulterior o listă care 
să identifice țările terțe respective care 
oferă un nivel de protecție care, în esență, 
este echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național. Evaluarea 
nivelului de protecție oferit în țările terțe 
respective ar trebui să ia în considerare, în 
special, legislația relevantă, atât generală, 
cât și sectorială, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea publică, apărarea, securitatea 
națională și dreptul penal privind accesul la 
datele fără caracter personal și protecția 
acestora, orice acces al autorităților publice 
din țara terță respectivă la datele 
transferate, existența și funcționarea 
efectivă a uneia sau a mai multor autorități 
independente de supraveghere din țara terță 
care au responsabilitatea de a garanta și de 
a asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau furnizorii de servicii de 
intermediere de date din țara terță în cauză 
este deosebit de importantă în contextul 
transferului de date fără caracter personal 
către țara terță respectivă. Prin urmare, 
aceste garanții ar trebui să includă 
disponibilitatea unor drepturi executorii și 
a unor căi de atac eficace. În plus, dacă se 
constată existența unor cazuri 
îngrijorătoare legate de reutilizarea 
datelor fără caracter personal în țările 
terțe, Comisia ar trebui să le ia în 
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considerare atunci când adoptă acte 
delegate.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) În cazurile în care nu există niciun 
act de punere în aplicare adoptat de 
Comisie în legătură cu o țară terță care să 
declare că oferă un nivel de protecție, în 
special în ceea ce privește datele 
comerciale sensibile și drepturile de 
proprietate intelectuală, care, în esență, este 
echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național, organismul 
din sectorul public ar trebui să transmită 
date protejate unui reutilizator numai dacă 
reutilizatorul își asumă obligații în interesul 
protecției datelor. Reutilizatorul care 
intenționează să transfere datele către o 
astfel de țară terță ar trebui să se angajeze 
să respecte obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament chiar și după ce 
datele au fost transferate către țara terță. 
Pentru a asigura respectarea 
corespunzătoare a acestor obligații, 
reutilizatorul ar trebui, de asemenea, să 
accepte jurisdicția statului membru al 
organismului din sectorul public care a 
permis reutilizarea pentru soluționarea 
judiciară a litigiilor.

(16) În cazurile în care o țară terță nu 
este inclusă pe lista adoptată de Comisie 
prin intermediul unor acte delegate ce 
identifică țările terțe care oferă un nivel de 
protecție, în special în ceea ce privește 
datele comerciale sensibile și drepturile de 
proprietate intelectuală, care, în esență, este 
echivalent celui prevăzut de dreptul 
Uniunii sau de dreptul național, organismul 
din sectorul public ar trebui să transmită 
date protejate unui reutilizator numai dacă 
reutilizatorul își asumă obligații în interesul 
protecției datelor. Reutilizatorul care 
intenționează să transfere datele către o 
astfel de țară terță ar trebui să se angajeze 
să respecte obligațiile prevăzute în 
prezentul regulament chiar și după ce 
datele au fost transferate către țara terță. 
Pentru a asigura respectarea 
corespunzătoare a acestor obligații, 
reutilizatorul ar trebui, de asemenea, să 
accepte jurisdicția statului membru al 
organismului din sectorul public care a 
permis reutilizarea pentru soluționarea 
judiciară a litigiilor. În acest sens, 
organismele din sectorul public sau 
organismele competente ar trebui să 
ofere, în măsura capacităților lor, 
orientări și asistență administrativă 
juridică reutilizatorilor, în special micilor 
actori, precum IMM-urile, întreprinderile 
nou-înființate și actorii societății civile, 
pentru a-i sprijini să îndeplinească 
obligațiile respective.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 
de partajare a datelor și entitățile înscrise 
în registrul organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de datele 
recunoscute ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a împiedica accesul la 
sistemele în care sunt stocate datele fără 
caracter personal, inclusiv criptarea datelor 
sau politici corporative.

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 
de intermediere a datelor și entitățile 
înscrise în registrul organizațiilor de 
promovare a altruismului în materie de 
date recunoscute ar trebui să ia toate 
măsurile corespunzătoare pentru a 
împiedica accesul la sistemele în care sunt 
stocate datele fără caracter personal, 
inclusiv criptarea datelor, măsuri de 
securitate cibernetică sau politici 
corporative.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile în ceea ce privește 
transferul către țări terțe, dacă un astfel de 
transfer ar putea pune în pericol obiectivele 
de politică publică, în conformitate cu 
angajamentele internaționale. De exemplu, 
în domeniul sănătății, anumite seturi de 
date deținute de actori din sistemul public 
de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar 
putea fi identificate ca fiind date foarte 
sensibile privind sănătatea. Pentru a 
asigura practici armonizate în întreaga 
Uniune, astfel de tipuri de date publice fără 
caracter personal extrem de sensibile ar 

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile în ceea ce privește 
transferul către țări terțe, dacă un astfel de 
transfer ar putea pune în pericol obiectivele 
de politică publică, în conformitate cu 
angajamentele internaționale. De exemplu, 
în domeniul sănătății, anumite seturi de 
date deținute de actori din sistemul public 
de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar 
putea fi identificate ca fiind date foarte 
sensibile privind sănătatea. Pentru a 
asigura practici armonizate în întreaga 
Uniune, astfel de tipuri de date publice fără 
caracter personal extrem de sensibile ar 
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trebui definite de dreptul Uniunii, de 
exemplu în contextul Spațiului european al 
datelor medicale sau al altor acte 
legislative sectoriale. Condițiile aferente 
transferului acestor date către țări terțe ar 
trebui stabilite prin acte delegate. 
Condițiile ar trebui să fie proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

trebui definite de dreptul Uniunii, de 
exemplu în contextul Spațiului european al 
datelor medicale sau al altor acte 
legislative sectoriale. Condițiile aferente 
transferului acestor date către țări terțe ar 
trebui stabilite prin acte delegate. 
Condițiile ar trebui să fie etice, 
transparente, sustenabile, proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor, dar ar trebui, de 
asemenea, să poată decide să pună la 
dispoziție datele la costuri mai mici sau 
fără costuri, de exemplu pentru anumite 
categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, sau reutilizarea 

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor, dar ar trebui, de 
asemenea, să poată decide să permită 
reutilizarea la costuri mai mici sau fără 
costuri, de exemplu pentru anumite 
categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, reutilizarea în 
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de către întreprinderile mici și mijlocii, 
astfel încât să încurajeze o astfel de 
reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 
inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat. Aceste taxe ar trebui să fie 
rezonabile, transparente, publicate online și 
nediscriminatorii.

scopuri de cercetare științifică sau 
reutilizarea de către întreprinderile mici și 
mijlocii, astfel încât să încurajeze o astfel 
de reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 
inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat. Aceste taxe ar trebui să fie 
rezonabile, transparente, publicate online și 
nediscriminatorii.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a stimula reutilizarea acestor 
categorii de date, statele membre ar trebui 
să instituie un punct unic de informare cu 
rol de interfață principală pentru 
reutilizatorii care doresc să reutilizeze 
astfel de date deținute de organismele din 
sectorul public. Acesta ar trebui să aibă un 
mandat transsectorial și ar trebui să 
completeze, dacă este necesar, acordurile la 
nivel sectorial. În plus, statele membre ar 
trebui să desemneze, să instituie sau să 
faciliteze instituirea unor organisme 
competente care să sprijine activitățile 
organismelor din sectorul public ce permit 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate. Sarcinile acestora ar putea 
include acordarea accesului la date, în 
cazul în care acest lucru este prevăzut de 
legislația sectorială a Uniunii sau a statelor 
membre. Aceste organisme competente ar 
trebui să ofere sprijin organismelor din 
sectorul public prin utilizarea de tehnici de 
ultimă generație, inclusiv a unor medii 
securizate de prelucrare a datelor, care să 
permită analiza datelor într-un mod care să 
protejeze confidențialitatea informațiilor. O 
astfel de structură de sprijin i-ar putea 
sprijini pe deținătorii de date în ceea ce 

(21) Pentru a stimula reutilizarea acestor 
categorii de date, statele membre ar trebui 
să instituie un punct unic de informare cu 
rol de interfață principală pentru 
reutilizatorii care doresc să reutilizeze 
astfel de date deținute de organismele din 
sectorul public. Acesta ar trebui să aibă un 
mandat transsectorial și ar trebui să 
completeze, dacă este necesar, acordurile la 
nivel sectorial. În plus, statele membre ar 
trebui să desemneze, să instituie sau să 
faciliteze instituirea unor organisme 
competente care să sprijine activitățile 
organismelor din sectorul public ce permit 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate. Sarcinile acestora ar putea 
include acordarea accesului la date, în 
cazul în care acest lucru este prevăzut de 
legislația sectorială a Uniunii sau a statelor 
membre, și dezvoltarea unei abordări și a 
unor procese armonizate pe baza cărora 
organismele din sectorul public să pună 
la dispoziție datele. Aceste organisme 
competente ar trebui să ofere sprijin 
organismelor din sectorul public prin 
utilizarea de tehnici de ultimă generație, 
inclusiv a unor medii securizate de 
prelucrare a datelor, care să permită analiza 
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privește gestionarea consimțământului, 
inclusiv a consimțământului pentru 
anumite domenii de cercetare științifică, în 
conformitate cu standardele etice 
recunoscute pentru cercetarea științifică. 
Prelucrarea datelor ar trebui efectuată sub 
responsabilitatea organismului din sectorul 
public responsabil de registrul care conține 
datele, care rămâne operatorul de date în 
sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în 
ceea ce privește datele cu caracter personal. 
Statele membre pot institui unul sau mai 
multe organisme competente, care ar putea 
acționa în sectoare diferite.

datelor într-un mod care să protejeze 
confidențialitatea informațiilor. O astfel de 
structură de sprijin i-ar putea sprijini pe 
deținătorii de date în ceea ce privește 
gestionarea consimțământului, inclusiv a 
consimțământului pentru anumite domenii 
de cercetare științifică, în conformitate cu 
standardele etice recunoscute pentru 
cercetarea științifică. Prelucrarea datelor ar 
trebui efectuată sub responsabilitatea 
organismului din sectorul public 
responsabil de registrul care conține datele, 
care rămâne operatorul de date în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce 
privește datele cu caracter personal. Statele 
membre pot institui unul sau mai multe 
organisme competente, care ar putea 
acționa în sectoare diferite.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Se preconizează că furnizorii de 
servicii de partajare de date (intermediarii 
de date) vor juca un rol-cheie în economia 
bazată pe date, ca instrument de facilitare a 
agregării și a schimbului unor volume 
substanțiale de date relevante. Intermediarii 
de date care oferă servicii ce conectează 
diferiții actori au potențialul de a contribui 
la punerea în comun eficientă a datelor, 
precum și la facilitarea partajării bilaterale 
de date. Intermediarii de date specializați 
care sunt independenți atât de deținătorii de 
date, cât și de utilizatorii de date pot avea 
un rol de facilitare în apariția unor noi 
ecosisteme bazate pe date independente de 
orice jucător cu o putere semnificativă pe 
piață. Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice numai furnizorilor de servicii de 
partajare de date care au ca obiectiv 
principal înființarea unei întreprinderi, 
stabilirea unei relații juridice și, eventual, 
de natură tehnică între deținătorii de date, 

(22) Se preconizează că furnizorii de 
servicii de intermediere de date 
(intermediarii de date) vor juca un rol-
cheie în economia bazată pe date, ca 
instrument de facilitare a agregării și a 
schimbului unor volume substanțiale de 
date relevante. Intermediarii de date care 
oferă servicii ce conectează diferiții actori 
au potențialul de a contribui la punerea în 
comun eficientă a datelor, precum și la 
facilitarea partajării bilaterale de date. 
Intermediarii de date specializați care sunt 
independenți atât de deținătorii de date, cât 
și de utilizatorii de date pot avea un rol de 
facilitare în apariția unor noi ecosisteme 
bazate pe date independente de orice 
jucător cu o putere semnificativă pe piață. 
Prezentul regulament ar trebui să se aplice 
numai furnizorilor de servicii de 
intermediere de date care au ca obiectiv 
principal înființarea unei întreprinderi, 
stabilirea unei relații juridice și, eventual, 
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inclusiv persoanele vizate, pe de o parte, și 
potențialii utilizatori, pe de altă parte, și ar 
trebui să asiste ambele părți la o tranzacție 
de active de date între cele două. Acesta ar 
trebui să acopere numai serviciile care 
vizează intermedierea între un număr 
nedefinit de deținători de date și utilizatorii 
de date, excluzând serviciile de partajare de 
date care sunt destinate să fie utilizate de 
un grup închis de deținători și utilizatori de 
date. Ar trebui excluși furnizorii de servicii 
de tip cloud computing, precum și 
furnizorii de servicii care obțin date de la 
deținătorii de date, agregă, îmbogățesc sau 
transformă datele și acordă licențe 
utilizatorilor de date pentru utilizarea 
datelor rezultate, fără a stabili o relație 
directă între deținătorii de date și 
utilizatorii de date, de exemplu brokeri 
publicitari sau de date, firme de consultanță 
în materie de date, furnizori de produse de 
date care rezultă din valoarea adăugată 
conferită datelor de către furnizorul de 
servicii. În același timp, furnizorilor de 
servicii de partajare de date ar trebui să li 
se permită să efectueze adaptări ale datelor 
care fac obiectul schimburilor, în măsura 
în care acest lucru îmbunătățește gradul 
de utilizare a datelor de către utilizatorul de 
date, dacă utilizatorul dorește acest lucru, 
de exemplu să le transforme în formate 
specifice. În plus, serviciile care se axează 
pe intermedierea de conținuturi, în special 
conținuturi protejate prin drepturi de autor, 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. Platformele de 
schimb de date care sunt utilizate exclusiv 
de un singur deținător de date pentru a 
permite utilizarea datelor pe care le deține, 
precum și platformele dezvoltate în 
contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au ca 
obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și care permit 
servicii cu valoare adăugată nu ar trebui să 
intre sub incidența prezentului regulament. 
„Furnizorii de sisteme centralizate de 
raportare” în sensul articolului 4 

de natură tehnică între deținătorii de date, 
inclusiv persoanele vizate, pe de o parte, și 
potențialii utilizatori, pe de altă parte, și ar 
trebui să asiste ambele părți la o tranzacție 
de active de date între cele două. Acesta ar 
trebui să acopere numai serviciile care 
vizează intermedierea între un număr 
nedefinit de deținători de date și utilizatorii 
de date, excluzând serviciile de partajare de 
date care sunt destinate să fie utilizate de 
un grup închis de deținători și utilizatori de 
date. Ar trebui excluși furnizorii de servicii 
de tip cloud computing, precum și 
furnizorii de servicii care obțin date de la 
deținătorii de date, agregă, îmbogățesc sau 
transformă datele și acordă licențe 
utilizatorilor de date pentru utilizarea 
datelor rezultate, fără a stabili o relație 
directă între deținătorii de date și 
utilizatorii de date, de exemplu brokeri 
publicitari sau de date, firme de consultanță 
în materie de date, furnizori de produse de 
date care rezultă din valoarea adăugată 
conferită datelor de către furnizorul de 
servicii. În același timp, serviciilor de 
intermediere de date ar trebui să li se 
permită să efectueze adaptări ale datelor 
care fac obiectul schimburilor pentru a 
îmbunătăți gradul de utilizare a datelor de 
către utilizatorul de date, dacă utilizatorul 
dorește acest lucru, sau pentru a crește 
interoperabilitatea, de exemplu să le 
transforme în formate specifice. În plus, 
serviciile care se axează pe intermedierea 
de conținuturi, în special conținuturi 
protejate prin drepturi de autor sau alte 
obiecte protejate, așa cum sunt furnizate 
de prestatorul de servicii de partajare de 
conținut online în sensul articolului 2 
alineatul (6) din Directiva (UE) 2019/790 
, nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. Platformele de 
schimb de date care sunt utilizate exclusiv 
de un singur deținător de date pentru a 
permite utilizarea datelor pe care le deține, 
precum și platformele dezvoltate în 
contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au ca 
obiectiv principal asigurarea 
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alineatul (1) punctul 53 din 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului1, precum și 
„prestatorii de servicii de informare cu 
privire la conturi” în sensul articolului 4 
punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
nu ar trebui considerați furnizori de servicii 
de partajare de date în sensul prezentului 
regulament. Entitățile care își limitează 
activitățile la facilitarea utilizării datelor 
puse la dispoziție pe baza altruismului în 
materie de date și care funcționează fără 
scop lucrativ nu ar trebui să intre sub 
incidența capitolului III din prezentul 
regulament, deoarece această activitate 
servește obiectivelor de interes general prin 
creșterea volumului de date disponibile în 
astfel de scopuri. 

funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și care permit 
servicii cu valoare adăugată nu ar trebui să 
intre sub incidența prezentului regulament. 
„Furnizorii de sisteme centralizate de 
raportare” în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 53 din 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului1, precum și 
„prestatorii de servicii de informare cu 
privire la conturi” în sensul articolului 4 
punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului2 
nu ar trebui considerați furnizori de servicii 
de intermediere de date în sensul 
prezentului regulament. Entitățile care își 
limitează activitățile la facilitarea utilizării 
datelor puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date și care 
funcționează fără scop lucrativ nu ar trebui 
să intre sub incidența capitolului III din 
prezentul regulament, deoarece această 
activitate servește obiectivelor de interes 
general prin creșterea volumului de date 
disponibile în astfel de scopuri. 

_____________ _____________
1 Directiva 2014/65/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 mai 2014 privind piețele 
instrumentelor financiare și de modificare a 
Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE, JO L 173/349.

1 Directiva 2014/65/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 mai 2014 privind piețele 
instrumentelor financiare și de modificare a 
Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE, JO L 173/349.

2 Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010, și de abrogare a 
Directivei 2007/64/CE.

2  Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010, și de abrogare a 
Directivei 2007/64/CE.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de partajare de date, în special 
în ceea ce privește utilizarea datelor și 
respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date, este necesar să se 
creeze un cadru de reglementare la nivelul 
Uniunii care să stabilească cerințe extrem 
de armonizate legate de furnizarea fiabilă a 
unor astfel de servicii de partajare de date. 
Acest lucru va contribui la asigurarea unui 
control mai bun al accesului la datele 
proprii și al utilizării acestora din partea 
deținătorilor și a utilizatorilor de date, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Atât în 
situațiile în care partajarea de date are loc 
în contextul relațiilor dintre întreprinderi, 
cât și în contextul relațiilor dintre 
întreprinderi și consumatori, furnizorii de 
servicii de partajare de date ar trebui să 
ofere o modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de partajare 
de date pot pune la dispoziție, de 
asemenea, o infrastructură tehnică specifică 
pentru interconectarea deținătorilor de date 
și a utilizatorilor de date.

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de intermediere de date, în 
special în ceea ce privește utilizarea datelor 
și respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date, este necesar să se 
creeze un cadru de reglementare la nivelul 
Uniunii care să stabilească cerințe extrem 
de armonizate legate de furnizarea fiabilă a 
unor astfel de servicii de intermediere de 
date. Acest lucru va contribui la asigurarea 
unui control mai bun al accesului la datele 
proprii și al utilizării acestora din partea 
deținătorilor și a utilizatorilor de date, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. În plus, 
pentru a stimula încrederea, Comisia ar 
trebui să încurajeze și să faciliteze 
dezvoltarea unor coduri de conduită de 
autoreglementare la nivelul Uniunii, 
implicând părțile interesate relevante. 
Atât în situațiile în care partajarea de date 
are loc în contextul relațiilor dintre 
întreprinderi, cât și în contextul relațiilor 
dintre întreprinderi și consumatori, 
furnizorii de servicii de intermediere de 
date ar trebui să ofere o modalitate nouă, 
„europeană”, de guvernanță a datelor, prin 
asigurarea unei separări în economia bazată 
pe date între furnizarea, intermedierea și 
utilizarea datelor. Furnizorii de servicii de 
intermediere de date pot pune la dispoziție, 
de asemenea, o infrastructură tehnică 
specifică pentru interconectarea 
deținătorilor de date și a utilizatorilor de 
date. În această privință, este important ca 
această infrastructură să fie concepută 
astfel încât IMM-urile și întreprinderile 
nou-înființate, precum și actorii societății 
civile să nu se confrunte cu obstacole 
tehnice sau de altă natură în calea 
participării lor la economia datelor.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 26
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
deținătorii și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de partajare de date este 
neutralitatea furnizorilor de servicii de 
partajare de date în ceea ce privește datele 
care fac obiectul schimburilor între 
deținătorii de date și utilizatorii de date. 
Prin urmare, furnizorii de servicii de 
partajare de date trebuie să acționeze 
numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 
separare structurală între serviciul de 
partajare de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de partajare de date 
ar trebui să fie furnizat prin intermediul 
unei entități juridice care să fie distinctă de 
celelalte activități ale furnizorului respectiv 
de servicii de partajare de date. Furnizorii 
de servicii de partajare de date care 
intermediază schimbul de date între 
persoane fizice în calitate de deținători de 
date și persoane juridice ar trebui, în plus, 
să aibă o responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul deținătorilor 
de date.

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
deținătorii și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de intermediere de date este 
neutralitatea furnizorilor de servicii de 
intermediere de date în ceea ce privește 
datele care fac obiectul schimburilor între 
deținătorii de date și utilizatorii de date. 
Prin urmare, furnizorii de servicii de 
intermediere de date trebuie să acționeze 
numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 
separare structurală între serviciul de 
intermediere de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de intermediere de 
date ar trebui să fie furnizat prin 
intermediul unei entități juridice care să fie 
distinctă de celelalte activități ale 
furnizorului respectiv de servicii de 
intermediere de date. Furnizorii de 
servicii de intermediere de date ar trebui 
totuși să poată oferi deținătorilor de date 
și utilizatorilor de date instrumente de 
facilitare a schimbului de date, de 
exemplu instrumente pentru analiza, 
conversia, agregarea, conservarea, 
anonimizarea sau pseudonimizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de 
intermediere de date care intermediază 
schimbul de date între persoane fizice în 
calitate de deținători de date și persoane 
juridice ar trebui, în plus, să aibă o 
responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul deținătorilor 
de date.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 27
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către furnizorii de servicii de partajare de 
date a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, acești furnizori ar trebui să 
aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în 
cazul în care un furnizor de servicii de 
partajare de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești furnizori de servicii de partajare 
de date manipulează date cu caracter 
personal, precum și date comerciale 
confidențiale, care necesită o monitorizare 
atentă a respectării de către acești furnizori 
de servicii a condițiilor prevăzute în 
prezentul regulament. Pentru a stabili dacă 
un astfel de furnizor de servicii de 
partajare de date oferă servicii în cadrul 
Uniunii, ar trebui să se stabilească dacă 
este evident că acesta intenționează să 
ofere servicii persoanelor din unul sau mai 
multe state membre. Simpla accesibilitate 
în Uniune a site-ului web sau a unei adrese 
de e-mail și a altor date de contact ale 
furnizorului de servicii de partajare de 
date sau utilizarea unei limbi utilizate în 
general în țara terță în care este stabilit 
furnizorul de servicii de partajare de date 
ar trebui considerată insuficientă pentru a 
se stabili o astfel de intenție. Cu toate 
acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă sau menționarea unor 
utilizatori din Uniune pot conduce la 
concluzia că furnizorul de servicii de 
partajare de date intenționează să ofere 
servicii în Uniune. Reprezentantul ar trebui 
să acționeze în numele furnizorului de 
servicii de partajare de date, iar autoritățile 
competente ar trebui să poată contacta 
reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să 
fie desemnat explicit printr-un mandat scris 
al furnizorului de servicii de partajare de 

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către furnizorii de servicii de intermediere 
de date a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, acești furnizori ar trebui să 
aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în 
cazul în care un furnizor de servicii de 
intermediere de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești furnizori de servicii de 
intermediere de date manipulează date cu 
caracter personal, precum și date 
comerciale confidențiale, care necesită o 
monitorizare atentă a respectării de către 
acești furnizori de servicii a condițiilor 
prevăzute în prezentul regulament, precum 
și în alte instrumente legislative relevante 
de la nivel național și de la nivelul 
Uniunii. Pentru a stabili dacă un astfel de 
furnizor de servicii de intermediere de date 
oferă servicii în cadrul Uniunii, ar trebui să 
se stabilească dacă este evident că acesta 
intenționează să ofere servicii persoanelor 
din unul sau mai multe state membre. 
Simpla accesibilitate în Uniune a site-ului 
web sau a unei adrese de e-mail și a altor 
date de contact ale furnizorului de servicii 
de intermediere de date sau utilizarea unei 
limbi utilizate în general în țara terță în 
care este stabilit furnizorul de servicii de 
intermediere de date ar trebui considerată 
insuficientă pentru a se stabili o astfel de 
intenție. Cu toate acestea, factori precum 
utilizarea unei limbi sau a unei monede 
utilizate în general în unul sau mai multe 
state membre cu posibilitatea de a comanda 
servicii în respectiva limbă sau 
menționarea unor utilizatori din Uniune pot 
conduce la concluzia că furnizorul de 
servicii de intermediere de date 
intenționează să ofere servicii în Uniune. 
Reprezentantul ar trebui să acționeze în 
numele furnizorului de servicii de 
intermediere de date, iar autoritățile 
competente ar trebui să poată contacta 
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date să acționeze în numele acestuia în 
privința obligațiilor care îi revin acestuia în 
temeiul prezentului regulament.

reprezentantul. Reprezentantul ar trebui să 
fie desemnat explicit printr-un mandat scris 
al furnizorului de servicii de intermediere 
de date să acționeze în numele acestuia în 
privința obligațiilor care îi revin acestuia în 
temeiul prezentului regulament.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de partajare de date de a respecta 
Regulamentul (UE) 2016/679 și nici 
responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. În cazul în care 
furnizorii de servicii de partajare de date 
sunt operatori sau persoane împuternicite 
de operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au 
obligația de a respecta normele prevăzute 
de regulamentul respectiv. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării legislației în materie de 
concurență.

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de intermediere de date de a 
respecta Regulamentul (UE) 2016/679 și 
nici responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. În cazul în care 
furnizorii de servicii de intermediere de 
date sunt operatori sau persoane 
împuternicite de operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au 
obligația de a respecta normele prevăzute 
de regulamentul respectiv. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării legislației în materie de 
concurență.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Furnizorii de servicii de partajare 
de date ar trebui, de asemenea, să ia măsuri 
pentru a asigura respectarea legislației în 
materie de concurență. Partajarea de date 
poate genera diferite tipuri de creșteri ale 
eficienței, dar poate conduce, de asemenea, 
la restrângerea concurenței, în special în 
cazul în care include partajarea de 
informații sensibile din punct de vedere al 

(29) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui, de 
asemenea, să ia măsuri pentru a asigura 
respectarea legislației în materie de 
concurență. Partajarea de date poate genera 
diferite tipuri de creșteri ale eficienței, dar 
poate conduce, de asemenea, la 
restrângerea concurenței, în special în 
cazul în care include partajarea de 
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concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

informații sensibile din punct de vedere al 
concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Ar trebui instituită o procedură de 
notificare pentru serviciile de partajare de 
date, pentru a se asigura o guvernanță a 
datelor în cadrul Uniunii bazată pe un 
schimb fiabil de date. Beneficiile unui 
mediu de încredere ar fi cel mai bine 
obținute prin impunerea unei serii de 
cerințe pentru furnizarea serviciilor de 
partajare de date, dar fără a fi necesară o 
decizie sau un act administrativ explicit din 
partea autorității competente pentru 
furnizarea unor astfel de servicii.

(30) Ar trebui instituită o procedură de 
notificare pentru serviciile de intermediere 
de date, pentru a se asigura o guvernanță a 
datelor în cadrul Uniunii bazată pe un 
schimb fiabil de date. Beneficiile unui 
mediu de încredere ar fi cel mai bine 
obținute prin impunerea unei serii de 
cerințe pentru furnizarea serviciilor de 
intermediere de date, dar fără a fi necesară 
o decizie sau un act administrativ explicit 
din partea autorității competente pentru 
furnizarea unor astfel de servicii.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de partajare de 
date să trimită o notificare numai autorității 
competente desemnate din statul membru 
în care se află sediul său principal sau în 
care se află reprezentantul său legal. O 
astfel de notificare nu ar trebui să implice 

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de intermediere 
de date să trimită o notificare numai 
autorității competente desemnate din statul 
membru în care se află sediul său principal 
sau în care se află reprezentantul său legal. 
O astfel de notificare nu ar trebui să 
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mai mult decât o simplă declarație privind 
intenția de a furniza astfel de servicii și ar 
trebui completată numai cu informațiile 
prevăzute în prezentul regulament.

implice mai mult decât o simplă declarație 
privind intenția de a furniza astfel de 
servicii și ar trebui completată numai cu 
informațiile prevăzute în prezentul 
regulament.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de partajare de date în Uniune ar 
trebui să fie statul membru în care se află 
administrația centrală a acestuia în Uniune. 
Sediul principal al unui furnizor de servicii 
de partajare de date în Uniune ar trebui să 
fie stabilit pe baza unor criterii obiective și 
ar trebui să implice exercitarea efectivă și 
reală a activităților de gestionare.

(32) Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de intermediere de date în Uniune 
ar trebui să fie statul membru în care se 
află administrația centrală a acestuia în 
Uniune. Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de intermediere de date în Uniune 
ar trebui să fie stabilit pe baza unor criterii 
obiective și ar trebui să implice exercitarea 
efectivă și reală a activităților de 
gestionare.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Autoritățile competente desemnate 
să monitorizeze conformitatea serviciilor 
de partajare de date cu cerințele 
prezentului regulament ar trebui alese pe 
baza capacității și a expertizei lor în ceea 
ce privește partajarea de date orizontală sau 
sectorială și ar trebui să fie independente, 
precum și transparente și imparțiale în 
îndeplinirea sarcinilor lor. Statele membre 
ar trebui să notifice Comisiei identitatea 
autorităților competente desemnate.

(33) Autoritățile competente desemnate 
să monitorizeze conformitatea serviciilor 
de intermediere de date cu cerințele 
prezentului regulament ar trebui alese pe 
baza capacității și a expertizei lor în ceea 
ce privește partajarea de date orizontală sau 
sectorială și ar trebui să fie independente, 
precum și transparente și imparțiale în 
îndeplinirea sarcinilor lor și ar trebui să 
coopereze îndeaproape cu toate 
autoritățile naționale relevante, în special 
pentru protecția datelor, concurență, 
securitate cibernetică, inteligență 
artificială și cu orice alte autorități 
sectoriale care pot deține informații 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor. 
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Statele membre ar trebui să notifice 
Comisiei identitatea autorităților 
competente desemnate.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Există un potențial ridicat în ceea 
ce privește utilizarea datelor puse la 
dispoziție în mod voluntar de către 
persoanele vizate pe baza 
consimțământului acestora sau, în cazul în 
care este vorba de date fără caracter 
personal, puse la dispoziție de către 
persoane juridice, în scopuri de interes 
general. Astfel de scopuri ar include 
asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității, facilitarea elaborării de 
statistici oficiale sau îmbunătățirea 
furnizării de servicii publice. Sprijinul 
acordat cercetării științifice, inclusiv, de 
exemplu, dezvoltarea tehnologică și 
demonstrația, cercetarea fundamentală, 
cercetarea aplicată și cercetarea finanțată 
din fonduri private, ar trebui să fie luat în 
considerare și, de asemenea, și scopurile 
de interes general. Prezentul regulament 
urmărește să contribuie la crearea unor 
rezerve de date puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date, care să aibă 
o dimensiune suficientă pentru a permite 
analiza datelor și învățarea automată, 
inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

(35) Există un potențial ridicat în ceea 
ce privește utilizarea datelor puse la 
dispoziție în mod voluntar de către 
persoanele vizate pe baza 
consimțământului acestora sau, în cazul în 
care este vorba de date fără caracter 
personal, puse la dispoziție de către 
persoane juridice, în scopuri de interes 
general. Astfel de scopuri ar include 
asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității și a educației, reducerea 
disparităților de gen și culturale, 
facilitarea elaborării de statistici oficiale 
sau îmbunătățirea furnizării de servicii 
publice. Sprijinul acordat cercetării 
științifice, inclusiv, de exemplu, 
dezvoltarea tehnologică și demonstrația, 
cercetarea fundamentală, cercetarea 
aplicată și cercetarea finanțată din fonduri 
private, în măsura în care contribuie la 
beneficiul comun al societății, poate, de 
asemenea, să servească scopurilor de 
interes general. Prezentul regulament 
urmărește să contribuie la crearea unor 
rezerve de date puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date, care să aibă 
o dimensiune suficientă pentru a permite 
analiza datelor și învățarea automată, 
inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 36
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 
state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale 
prelucrării datelor, dar ar putea, de 
asemenea, să își dea consimțământul 
pentru prelucrarea datelor în anumite 
domenii de cercetare sau în anumite părți 
ale proiectelor de cercetare, deoarece, 
deseori, nu este posibil să se identifice pe 
deplin scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare științifică 
la momentul colectării datelor. Persoanele 
juridice și-ar putea acorda permisiunea cu 
privire la prelucrarea datele lor fără 
caracter personal pentru o serie de scopuri 
care nu sunt definite la momentul acordării 
permisiunii. Respectarea voluntară de către 
astfel de entități înregistrate a unui set de 
cerințe ar trebui să confere încredere că 
datele puse la dispoziție în scopuri altruiste 
servesc unui scop de interes general. O 
astfel de încredere ar trebui să rezulte în 
special din faptul că locul de stabilire este 
în Uniune, precum și din cerința ca 
entitățile înregistrate să nu aibă scop 
lucrativ, din cerințele de transparență și din 
garanțiile specifice instituite pentru a 
proteja drepturile și interesele persoanelor 
vizate și ale societăților. Alte garanții ar 
trebui să includă posibilitatea prelucrării 
datelor relevante într-un mediu de 
prelucrare securizat gestionat de entitatea 

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 
state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri ale 
prelucrării datelor, dar ar putea, de 
asemenea, să își dea consimțământul 
pentru prelucrarea datelor în anumite 
domenii de cercetare sau în anumite părți 
ale proiectelor de cercetare, deoarece, 
deseori, nu este posibil să se identifice pe 
deplin scopul prelucrării datelor cu caracter 
personal în scopuri de cercetare științifică 
la momentul colectării datelor. Persoanele 
juridice și-ar putea acorda permisiunea cu 
privire la prelucrarea datele lor fără 
caracter personal pentru o serie de scopuri 
care nu sunt definite la momentul acordării 
permisiunii. Respectarea voluntară de către 
astfel de entități înregistrate a unui set de 
cerințe ar trebui să confere încredere că 
datele puse la dispoziție în scopuri altruiste 
servesc unui scop de interes general. O 
astfel de încredere ar trebui să rezulte în 
special din faptul că locul de stabilire sau 
un reprezentant legal se află în Uniune, 
precum și din cerința ca entitățile 
înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din 
cerințele de etică și transparență și din 
garanțiile specifice instituite pentru a 
proteja drepturile și interesele persoanelor 
vizate și ale societăților. Protecția 
drepturilor și a intereselor persoanelor 
vizate ar trebui să includă în special 
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înregistrată, de mecanisme de 
supraveghere, precum consiliile sau 
comisiile de etică, pentru a se asigura că 
operatorul de date menține standarde înalte 
de etică științifică, mijloace tehnice eficace 
de retragere sau modificare a 
consimțământului în orice moment, pe 
baza obligațiilor de informare ale 
persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, precum și 
mijloace prin care persoanele vizate să 
rămână informate cu privire la utilizarea 
datelor pe care le-au pus la dispoziție.

acțiunile în reprezentare pentru protecția 
intereselor colective ale consumatorilor, 
denumiți persoane vizate în conformitate 
cu Directiva (UE) 2020/1828 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a. Alte garanții ar trebui să 
includă posibilitatea prelucrării datelor 
relevante într-un mediu de prelucrare 
securizat gestionat de entitatea înregistrată, 
de mecanisme de supraveghere, precum 
consiliile sau comisiile de etică, pentru a se 
asigura că operatorul de date menține 
standarde înalte de etică științifică, 
mijloace tehnice eficace de retragere sau 
modificare a consimțământului în orice 
moment, pe baza obligațiilor de informare 
ale persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, precum și 
mijloace prin care persoanele vizate să 
rămână informate cu privire la utilizarea 
datelor pe care le-au pus la dispoziție. În 
plus, pentru a stimula încrederea, 
Comisia ar trebui să încurajeze și să 
faciliteze dezvoltarea unor coduri de 
conduită de autoreglementare la nivelul 
Uniunii, implicând părțile interesate 
relevante.
________________
1a Directiva (UE) 2020/1828 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2020 privind acțiunile în 
reprezentare pentru protecția intereselor 
colective ale consumatorilor și de 
abrogare a Directivei 2009/22/CE 
(JO L 409, 4.12.2020, p. 1).

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Pentru a spori securitatea juridică în 
ceea ce privește acordarea și retragerea 
consimțământului, în special în contextul 

(39) Pentru a promova încrederea și a 
spori securitatea juridică și ușurința de 
utilizare în ceea ce privește acordarea și 
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cercetării științifice și al utilizării statistice 
a datelor puse la dispoziție în mod altruist, 
ar trebui elaborat și utilizat un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date în contextul 
partajării altruiste de date. Un astfel de 
formular ar trebui să contribuie la creșterea 
transparenței pentru persoanele vizate cu 
privire la faptul că datele lor vor fi accesate 
și utilizate în conformitate cu 
consimțământul exprimat și, de asemenea, 
în deplină conformitate cu normele de 
protecție a datelor. Acesta ar putea fi 
utilizat, de asemenea, pentru a simplifica 
acțiunile bazate pe altruismul în materie de 
date realizate de întreprinderi și pentru a 
oferi un mecanism care să le permită 
acestora să își retragă permisiunea de a 
utiliza datele. Pentru a ține seama de 
particularitățile fiecărui sector în parte, 
inclusiv din perspectiva protecției datelor, 
ar trebui să existe posibilitatea de a se 
efectua ajustări sectoriale ale formularului 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date.

retragerea consimțământului, în special în 
contextul cercetării științifice și al utilizării 
statistice a datelor puse la dispoziție în mod 
altruist, ar trebui elaborat și utilizat un 
formular european de consimțământ 
privind altruismul în materie de date în 
contextul partajării altruiste de date. Un 
astfel de formular ar trebui să contribuie la 
creșterea transparenței pentru persoanele 
vizate cu privire la faptul că datele lor vor 
fi accesate și utilizate în conformitate cu 
consimțământul exprimat și, de asemenea, 
în deplină conformitate cu normele de 
protecție a datelor. Acesta ar putea fi 
utilizat, de asemenea, pentru a simplifica 
acțiunile bazate pe altruismul în materie de 
date realizate de întreprinderi și pentru a 
oferi un mecanism care să le permită 
acestora să își retragă permisiunea de a 
utiliza datele. Pentru a ține seama de 
particularitățile fiecărui sector în parte, 
inclusiv din perspectiva protecției datelor, 
ar trebui să existe posibilitatea de a se 
efectua ajustări sectoriale ale formularului 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei și reprezentanți ai 
spațiilor de date relevante și ai sectoarelor 
specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, 
transporturile și statistica). Comitetul 
european pentru protecția datelor ar trebui 
invitat să numească un reprezentant în 
cadrul Comitetului european pentru 

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei și reprezentanți ai 
spațiilor de date relevante și ai sectoarelor 
specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, 
transporturile și statistica), precum și din 
reprezentanți ai societății civile, ai 
mediului academic, ai organizațiilor de 
cercetare și de standardizare, după caz. 
Comitetul european pentru protecția 
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inovare în domeniul datelor. datelor ar trebui invitat să numească un 
reprezentant în cadrul 
Comitetului european pentru inovare în 
domeniul datelor.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a ține seama de natura 
specifică a anumitor categorii de date, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 
trebui delegată Comisiei pentru a stabili 
condițiile speciale aplicabile transferurilor 
către țări terțe ale anumitor categorii de 
date fără caracter personal considerate 
extrem de sensibile în acte specifice ale 
Uniunii adoptate printr-o procedură 
legislativă. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți, și ca respectivele 
consultări să se desfășoare în conformitate 
cu principiile stabilite în Acordul 
interinstituțional din 13 aprilie 2016 
privind o mai bună legiferare. În special, 
pentru a asigura participarea egală la 
pregătirea actelor delegate, Parlamentul 
European și Consiliul primesc toate 
documentele în același timp cu experții din 
statele membre, iar experții acestor 
instituții au acces sistematic la reuniunile 
grupurilor de experți ale Comisiei 
însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(43) Pentru a asigura protecția 
drepturilor și a intereselor deținătorilor de 
date și a ține seama de natura specifică a 
anumitor categorii de date, competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din TFUE ar trebui delegată Comisiei 
pentru a întocmi o listă care să identifice 
țările terțe ce oferă un nivel de protecție 
care, în esență, este echivalent celui 
prevăzut de dreptul Uniunii sau de dreptul 
intern și pentru a stabili condițiile speciale 
aplicabile transferurilor către țări terțe ale 
anumitor categorii de date fără caracter 
personal considerate extrem de sensibile în 
acte specifice ale Uniunii adoptate printr-o 
procedură legislativă. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, și ca respectivele consultări să se 
desfășoare în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În special, pentru a asigura 
participarea egală la pregătirea actelor 
delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții din statele membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu 
pregătirea actelor delegate.

Amendamentul 39
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Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de cartă, inclusiv 
dreptul la respectarea vieții private, dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal, 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, dreptul la proprietate și 
integrarea persoanelor cu dizabilități,

(46) Prezentul regulament respectă 
drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute în special de cartă, inclusiv 
dreptul la respectarea vieții private, dreptul 
la protecția datelor cu caracter personal, 
libertatea de a desfășura o activitate 
comercială, dreptul la proprietate, inclusiv 
drepturile de proprietate intelectuală și 
integrarea persoanelor cu dizabilități,

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu sau fără caracter 
personal. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu sau fără caracter 
personal. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de intermediere de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „scopuri de interes general” 
înseamnă scopuri în care datele sunt 
utilizate în beneficiul comun al societății 
prevăzute în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament și care privesc 
toate sectoarele relevante ale vieții 
publice;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „serviciu de intermediere a 
datelor” înseamnă furnizarea unui 
serviciu comercial pentru schimbul, 
punerea în comun sau comercializarea de 
date; următoarele servicii, printre altele, 
nu sunt considerate servicii de 
intermediere de date în sensul prezentului 
regulament:
(a) serviciile de „cloud”;
(b) serviciile care obțin date de la 
deținătorii de date, agregă, îmbogățesc 
sau transformă datele și acordă 
utilizatorilor de date licențe de utilizare a 
datelor rezultate, fără a stabili o relație 
directă între deținătorii de date și 
utilizatorii de date;
(c) serviciile care se axează pe 
intermedierea de conținuturi, în special 
conținuturi protejate prin drepturi de 
autor;
(d) serviciile platformelor de schimb 
de date care sunt utilizate exclusiv de un 
singur deținător de date pentru a permite 
utilizarea datelor pe care le deține, 
precum și platformele dezvoltate în 
contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au 
ca obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și permit servicii cu 
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valoare adăugată;
(e) serviciile furnizorilor de sisteme 
centralizate de raportare, astfel cum sunt 
definiți la articolul 4 alineatul (1) punctul 
(53) din Directiva 2014/65/UE și
(f) serviciile prestatorilor de servicii 
de informare cu privire la conturi, așa 
cum sunt definiți la articolul 4 punctul 19 
din Directiva (UE) 2015/2366;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2c) „intermediar de date” înseamnă 
un furnizor al unui serviciu de 
intermediere de date care, prin furnizarea 
de servicii tehnice, juridice și de altă 
natură, stabilește relații între un număr 
nedefinit de deținători de date și utilizatori 
de date pentru schimbul, punerea în 
comun sau comercializarea de date;

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2d) „date cu caracter personal” 
înseamnă date cu caracter personal astfel 
cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 
din Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE691.139 282/435 RR\1237015RO.docx

RO

(3a) „consimțământ” înseamnă 
consimțământ astfel cum este definit la 
articolul 4 punctul 11 din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) „persoană vizată” înseamnă 
persoană vizată astfel cum este definită la 
articolul 4 punctul 1 din Regulamentul 
(UE) 2016/679;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „deținător de date” înseamnă o 
persoană juridică sau o persoană vizată 
care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau 
cu dreptul național aplicabil, are dreptul de 
a acorda acces la anumite date cu caracter 
personal sau fără caracter personal aflate 
sub controlul său sau de a partaja astfel de 
date;

(5) „deținător de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică ce, în 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul național aplicabil, are dreptul de a 
acorda acces la anumite date fără caracter 
personal aflate sub controlul său sau de a 
partaja astfel de date;

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care este autorizată să utilizeze 
datele respective în scopuri comerciale sau 

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care are dreptul, inclusiv în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, 
în cazul datelor cu caracter personal, să 
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necomerciale; utilizeze datele respective în scopuri 
comerciale sau necomerciale;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „partajare de date” înseamnă 
furnizarea de date de către un deținător de 
date către un utilizator de date în scopul 
utilizării în comun sau individuale a datelor 
partajate, pe baza unor acorduri voluntare, 
direct sau printr-un intermediar;

(7) „schimb de date” înseamnă 
furnizarea de date de către un deținător de 
date sau un intermediar de date către un 
utilizator de date în scopul utilizării în 
comun sau individuale a datelor partajate, 
pe baza unor acorduri voluntare sau a 
dreptului Uniunii, direct sau printr-un 
intermediar, în baza unor licențe de date 
deschise sau comerciale, gratuit sau 
contra cost; în ceea ce privește datele cu 
caracter personal, prelucrarea lor trebuie 
să se bazeze întotdeauna pe un temei 
juridic adaptat în temeiul articolului 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă consimțământul acordat de 
persoanele vizate în vederea prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau permisiunile acordate de alți deținători 
de date de a li se utiliza datele fără caracter 
personal fără a cere ceva în contrapartidă, 
în scopuri de interes general, cum ar fi 
scopurile de cercetare științifică sau 
îmbunătățirea serviciilor publice;

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă consimțământul acordat de 
persoanele vizate în vederea prelucrării 
datelor cu caracter personal care le privesc 
sau permisiunile acordate de alți deținători 
de date de a li se utiliza datele fără caracter 
personal fără a cere sau primi ceva în 
contrapartidă, în scopuri de interes general, 
cum ar fi scopurile de cercetare științifică 
sau îmbunătățirea serviciilor publice;

Amendamentul 51
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, desemnată în mod explicit să 
acționeze în numele unui furnizor de 
servicii de partajare de date sau al unei 
entități care colectează, pentru obiective de 
interes general, date puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în conformitate 
cu principiul altruismului în materie de 
date, care nu este stabilită în Uniune, care 
poate fi abordată de o autoritate națională 
competentă în locul furnizorului de servicii 
de partajare de date sau al entității în 
legătură cu obligațiile care revin 
furnizorului respectiv de servicii de 
partajare de date sau entității respective în 
temeiul prezentului regulament.

(15) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, desemnată în mod explicit să 
acționeze în numele unui furnizor de 
servicii de intermediere de date sau al unei 
entități care colectează, pentru obiective de 
interes general, date puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în conformitate 
cu principiul altruismului în materie de 
date, care nu este stabilită în Uniune, care 
poate fi abordată de o autoritate națională 
competentă în locul furnizorului de servicii 
de intermediere de date sau al entității în 
legătură cu obligațiile care revin 
furnizorului respectiv de servicii de 
intermediere de date sau entității 
respective în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) confidențialitatea comercială; (a) confidențialitatea comercială, 
inclusiv secretele comerciale;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) datelor deținute de instituțiile 
culturale și de învățământ;

(c) datelor deținute de instituțiile 
culturale și de învățământ, precum și 
pentru serviciile publice de mass-media, 
pentru care drepturile de proprietate 
intelectuală nu sunt accesorii, ci care sunt 
legate predominant de opere și alte 
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documente protejate de astfel de drepturi 
de proprietate intelectuală, cu excepția 
situației în care astfel de date sunt 
reutilizate în cadrul utilizărilor autorizate 
în temeiul Directivei (UE) 2019/790;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile din prezentul capitol nu 
creează nicio obligație pentru organismele 
din sectorul public de a permite reutilizarea 
datelor și nici nu exonerează organismele 
din sectorul public de obligațiile de 
confidențialitate care le revin. Prezentul 
capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii 
și nici dreptului național sau acordurilor 
internaționale la care Uniunea sau statele 
membre sunt părți în ceea ce privește 
protecția categoriilor de date prevăzute la 
alineatul (1). Prezentul capitol nu aduce 
atingere dreptului Uniunii și nici dreptului 
național în ceea ce privește accesul la 
documente sau obligațiile care revin 
organismelor din sectorul public în temeiul 
dreptului Uniunii și al dreptului național de 
a permite reutilizarea datelor.

(3) Dispozițiile din prezentul capitol nu 
creează nicio obligație pentru organismele 
din sectorul public de a permite reutilizarea 
datelor și nici nu exonerează organismele 
din sectorul public de obligațiile de 
confidențialitate care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii sau dreptului intern. 
Prezentul capitol nu aduce atingere 
dreptului Uniunii și nici dreptului național 
sau acordurilor internaționale la care 
Uniunea sau statele membre sunt părți în 
ceea ce privește protecția categoriilor de 
date prevăzute la alineatul (1). Prezentul 
capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii 
și nici dreptului național în ceea ce privește 
accesul la documente sau obligațiile care 
revin organismelor din sectorul public în 
temeiul dreptului Uniunii și al dreptului 
național de a permite reutilizarea datelor.

Amendamentul 55

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Dacă se pot aplica anonimizarea, 
agregarea sau alte tehnici, astfel încât să 
nu se mai aplice protecțiile prevăzute la 
alineatul (1), organismele din sectorul 
public pun datele la dispoziție în vederea 
reutilizării, în conformitate cu Directiva 
(UE) 2019/1024, fără a aduce atingere 
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dispozițiilor articolului 5 din prezenta 
directivă.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici.

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
care ar putea avea ca efect acordarea unor 
astfel de drepturi exclusive sau 
restricționarea disponibilității datelor 
pentru reutilizare de către alte entități decât 
părțile la astfel de acorduri sau alte 
practici.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), se 
poate acorda un drept exclusiv de 
reutilizare a datelor menționate la alineatul 
respectiv în măsura necesară pentru 
furnizarea unui serviciu sau a unui produs 
de interes general. 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), se 
poate acorda un drept exclusiv de 
reutilizare a datelor menționate la alineatul 
respectiv, dacă se demonstrează că este 
necesar pentru furnizarea unui serviciu sau 
a unui produs de interes general. 
Evaluarea criteriilor de acordare a unui 
astfel de drept exclusiv poate face obiectul 
unei revizuiri intermediare în perioada de 
exclusivitate, dacă această perioadă este 
mai mare de un an. 
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Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Atribuirea unui drept exclusiv în 
temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv 
motivele pentru care este necesar să se 
acorde un astfel de drept, sunt transparente 
și puse la dispoziția publicului online, 
indiferent de o posibilă publicare 
referitoare la atribuirea unui contract de 
achiziții publice sau de concesiune.

(6) Atribuirea unui drept exclusiv în 
temeiul alineatelor (2)–(5), inclusiv 
motivele pentru care este necesar să se 
acorde un astfel de drept, sunt transparente 
și puse la dispoziția publicului online cu 
cel puțin două luni înainte de intrarea în 
vigoare, indiferent de o posibilă publicare 
referitoare la atribuirea unui contract de 
achiziții publice sau de concesiune.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Acordurile sau alte practici care fac 
obiectul interdicției prevăzute la 
alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (2) și care au fost 
încheiate înainte de data intrării în vigoare 
a prezentului regulament încetează la 
sfârșitul contractului și, în orice caz, în 
termen de cel mult trei ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

(7) Acordurile sau alte practici care fac 
obiectul interdicției prevăzute la 
alineatul (1), care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (2) și care au fost 
încheiate înainte de data intrării în vigoare 
a prezentului regulament încetează la 
sfârșitul contractului și, în orice caz, în 
termen de cel mult doi ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 60

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. orice drept exclusiv privind 
reutilizarea datelor care este acordat în 
afara domeniului de aplicare al 
alineatului (2) sau care nu îndeplinește 
condițiile prevăzute la alineatul (3) sau 
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(4) nu poate fi pus în aplicare.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Condițiile de reutilizare sunt 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv în ceea ce 
privește categoriile de date și scopurile 
reutilizării, precum și natura datelor pentru 
care este permisă reutilizarea. Aceste 
condiții nu se utilizează pentru a restrânge 
concurența.

(2) Condițiile de reutilizare sunt etice, 
transparente, sustenabile, 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv în ceea ce 
privește categoriile de date și scopurile 
reutilizării, precum și natura datelor pentru 
care este permisă reutilizarea. Aceste 
condiții nu se utilizează pentru a restrânge 
concurența, inclusiv prin interpretarea lor 
într-un mod care să impună restricții 
IMM-urilor, întreprinderilor nou-
înființate și actorilor societății civile de a 
participa la economia datelor.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele din sectorul public pot 
impune obligația de a se reutiliza numai date 
prelucrate în prealabil, în cazul în care 
această prelucrare prealabilă vizează 
anonimizarea sau pseudonimizarea datelor cu 
caracter personal sau ștergerea informațiilor 
comerciale confidențiale, inclusiv a 
secretelor comerciale.

(3) Organismele din sectorul public pot 
impune obligația de a se reutiliza numai 
date prelucrate în prealabil, în cazul în care 
această prelucrare prealabilă vizează 
anonimizarea sau pseudonimizarea datelor 
cu caracter personal sau protejarea 
informațiilor comerciale confidențiale, 
inclusiv a secretelor comerciale, precum și 
a conținutului protejat de drepturi de 
proprietate intelectuală.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a se accesa și a se reutiliza datele 
într-un mediu de prelucrare securizat, pus 
la dispoziție și controlat de sectorul public;

(a) de a se accesa și a se reutiliza de la 
distanță datele într-un mediu de prelucrare 
securizat, pus la dispoziție și controlat de 
sectorul public; sau

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat utilizat. Organismul 
din sectorul public este în măsură să verifice 
orice rezultate ale prelucrării datelor 
efectuate de către reutilizator și își rezervă 
dreptul de a interzice utilizarea rezultatelor 
care conțin informații ce pun în pericol 
drepturile și interesele terților.

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat, utilizat în 
conformitate cu standarde ridicate de 
securitate cibernetică. În această măsură, 
organismul din sectorul public își rezervă 
dreptul de a verifica diferitele etape ale 
prelucrării datelor efectuate de către 
reutilizator până la obținerea rezultatelor 
procesării și rezultatele în sine și își 
rezervă dreptul, după ce îi oferă 
reutilizatorului posibilitatea de a furniza 
informații suplimentare, de a interzice 
utilizarea rezultatelor care conțin informații 
ce pun în pericol drepturile și interesele 
terților, cum ar fi drepturile de proprietate 
intelectuală, secretele comerciale sau 
drepturile menționate în 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care reutilizarea 
datelor nu poate fi autorizată în 
conformitate cu obligațiile prevăzute la 
alineatele (3)–(5) și nu există niciun alt 

(6) Pentru a-și îndeplini obligațiile 
care le revin în temeiul alineatelor (5) și 
(6), organismele din sectorul public dispun 
de resursele umane și financiare 
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temei juridic pentru transmiterea datelor 
în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, 
organismele din sectorul public îi sprijină 
pe reutilizatori să solicite consimțământul 
persoanelor vizate și/sau permisiunea din 
partea entităților juridice ale căror 
drepturi și interese ar putea fi afectate de 
o astfel de reutilizare, atunci când acest 
lucru este fezabil și nu antrenează costuri 
disproporționate pentru sectorul public. 
În îndeplinirea acestei sarcini, aceste 
organisme pot fi asistate de organismele 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1).

necesare.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. Reutilizatorii situați într-o țară 
terță, cu excepția instituțiilor științifice 
fără scop lucrativ, desemnează un 
reprezentant legal în Uniune în scopurile 
prevăzute în prezentul capitol.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să stabilească 
dacă mecanismele juridice, de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
normelor dintr-o țară terță:

(9) Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 28 pentru a întocmi și a actualiza 
o listă a țărilor terțe în care sunt instituite 
mecanismele juridice, de supraveghere și 
de asigurare a respectării normelor:
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Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Organismele din sectorul public 
transmit date confidențiale sau date protejate 
de drepturi de proprietate intelectuală unui 
reutilizator care intenționează să transfere 
datele către o țară terță, alta decât o țară 
desemnată în conformitate cu alineatul (9), 
numai dacă reutilizatorul se angajează:

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Persoana fizică sau juridică căreia i s-
a acordat dreptul de reutilizare a datelor fără 
caracter personal poate transfera datele 
numai acelor țări terțe pentru care sunt 
îndeplinite cerințele de la alineatele (9)–(11).

(12) Persoana fizică sau juridică căreia i 
s-a acordat dreptul de reutilizare a datelor 
fără caracter personal este autorizată să 
transfere datele numai acelor țări terțe 
pentru care sunt îndeplinite cerințele de la 
alineatele (9)–(11).

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără caracter 
personal către o țară terță, organismul din 
sectorul public îl informează pe deținătorul 
datelor cu privire la transferul datelor către 
țara terță respectivă.

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la intenția reutilizatorului de a transfera 
datele către țara terță respectivă și în ce 
scopuri.

Amendamentul 71
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele trebuie să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv și nu trebuie să 
restrângă concurența.

(2) Taxele prevăzute la alineatul (1) 
trebuie să fie nediscriminatorii, 
proporționale și justificate în mod obiectiv 
și nu trebuie să restrângă concurența sau să 
împiedice reutilizarea datelor în scopuri 
de interes public.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) în 
scopuri necomerciale și de către 
întreprinderile mici și mijlocii, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat.

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
în scopuri necomerciale, în interes public 
sau pentru cercetări științifice sau istorice 
și de către întreprinderile mici și mijlocii, 
în conformitate cu normele privind 
ajutoarele de stat. În astfel de cazuri, 
reutilizarea ar trebui să fie permisă 
gratuit sau la un cost mai mic, în special 
pentru IMM-uri și start-up-uri, actorii 
societății civile și instituțiile de 
învățământ.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) furnizarea de asistență și 
consiliere sectorului public pentru 
activități de formare a personalului cu 
privire la securitatea și protecția datelor și 
la toate tehnologiile TIC implicate;
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Justificare

Sectorul public fără personal cu competențele necesare trebuie să fie ajutat și sprijinit în ceea 
ce privește activitățile lor de formare a personalului.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de asistență tehnică în 
aplicarea tehnicilor testate care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează confidențialitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 
pseudonimizare, anonimizare, generalizare, 
eliminare și randomizare a datelor cu 
caracter personal;

(b) furnizarea de asistență tehnică în 
aplicarea tehnicilor testate care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează confidențialitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 
pseudonimizare, anonimizare, generalizare, 
eliminare și randomizare a datelor cu 
caracter personal și de protejare a 
informațiilor confidențiale din punct de 
vedere comercial, precum și a 
conținutului protejat de drepturi de 
proprietate intelectuală;

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public, după caz, în obținerea 
consimțământului sau a permisiunii 
reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele în 
scopuri altruiste sau în alte scopuri, în 
conformitate cu deciziile specifice ale 
deținătorilor de date, inclusiv cu privire la 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc prelucrarea 
datelor;

(c) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public, după caz, în obținerea 
consimțământului sau a permisiunii 
reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele în 
scopuri altruiste sau în alte scopuri, în 
conformitate cu deciziile specifice ale 
deținătorilor de date, inclusiv cu privire la 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc prelucrarea 
datelor, și în pregătirea instrumentelor de 
alfabetizare digitală pentru a furniza 
informații deținătorilor de date într-un 
mod cuprinzător și pe deplin de înțeles, 



PE691.139 294/435 RR\1237015RO.docx

RO

permițându-le să facă alegeri în 
cunoștință de cauză;

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismul sau organismele 
competente trebuie să dispună de capacități 
juridice și tehnice adecvate și de cunoștințe 
de specialitate pentru a fi în măsură să 
respecte legislația Uniunii sau legislația 
națională relevantă privind regimurile de 
acces pentru categoriile de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1).

(4) Organismul sau organismele 
competente trebuie să dispună de capacități 
juridice și tehnice adecvate și de cunoștințe 
de specialitate pentru a fi în măsură să 
respecte legislația Uniunii sau legislația 
națională relevantă privind regimurile de 
acces pentru categoriile de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1). Organismul sau 
organismele competente ar trebui să fie 
dotate cu resursele umane și financiare 
necesare pentru a-și realiza sarcinile în 
mod eficace și eficient.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
informațiile relevante privind aplicarea 
articolelor 5 și 6 sunt disponibile prin 
intermediul unui punct unic de informare.

(1) Statele membre se asigură că toate 
informațiile relevante privind aplicarea 
articolelor 5 și 6 sunt disponibile în mod 
public și ușor accesibile prin intermediul 
unui punct unic de informare.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Orice persoană fizică sau juridică 
afectată de o decizie a unui organism din 
sectorul public sau a unui organism 

(4) Fără a se aduce atingere 
eventualelor căi de atac administrative 
sau nejudiciare, orice persoană fizică sau 
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competent, după caz, are dreptul la o cale 
de atac eficientă împotriva unei astfel de 
decizii în fața instanțelor din statul membru 
în care este situat organismul relevant.

juridică afectată de o decizie a unui 
organism din sectorul public sau a unui 
organism competent, după caz, are dreptul 
la o cale de atac eficientă împotriva unei 
astfel de decizii în fața instanțelor din statul 
membru în care este situat organismul 
relevant.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Capitolul III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe aplicabile serviciilor de partajare 
de date

Cerințe aplicabile serviciilor de 
intermediere de date

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizorii de servicii de partajare de date Furnizorii de servicii de intermediere de 
date

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Face obiectul unei proceduri de 
notificare furnizarea următoarelor servicii 
de partajare de date:

(1) Face obiectul unei proceduri de 
notificare furnizarea următoarelor servicii 
de intermediere de date:

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere 
aplicării altor acte legislative ale Uniunii și 
naționale în cazul furnizorilor de servicii 
de partajare de date, inclusiv 
competențelor autorităților de supraveghere 
de a asigura respectarea legislației 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul concurenței.

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere 
aplicării altor acte legislative ale Uniunii și 
naționale în cazul furnizorilor de servicii 
de intermediere de date, inclusiv 
competențelor autorităților de supraveghere 
de a asigura respectarea legislației 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal, 
drepturile de proprietate intelectuală și 
dreptul concurenței.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea furnizorilor de servicii de 
partajare de date

Notificarea furnizorilor de servicii de 
intermediere de date

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de servicii de 
partajare de date care intenționează să 
furnizeze serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) transmite o 
notificare autorității competente 
menționate la articolul 12.

(1) Orice furnizor de servicii de 
intermediere de date care intenționează să 
furnizeze serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) transmite o 
notificare autorității competente 
menționate la articolul 12.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de partajare de date 

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de intermediere de 
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stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal.

date stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un furnizor de servicii de partajare 
de date care nu este stabilit în Uniune, dar 
oferă serviciile menționate la articolul 9 
alineatul (1) în cadrul Uniunii, numește un 
reprezentant legal într-unul dintre statele 
membre în care sunt oferite serviciile 
respective. Furnizorul se consideră a fi sub 
jurisdicția statului membru în care este 
stabilit reprezentantul legal.

(3) Un furnizor de servicii de 
intermediere de date care nu este stabilit în 
Uniune, dar oferă serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) în cadrul Uniunii, 
numește un reprezentant legal într-unul 
dintre statele membre în care sunt oferite 
serviciile respective. Furnizorul se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care este stabilit reprezentantul 
legal.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma notificării, furnizorul de 
servicii de partajare de date poate începe 
activitatea, sub rezerva condițiilor 
prevăzute în prezentul capitol.

(4) În urma notificării, furnizorul de 
servicii de intermediere de date poate 
începe activitatea, sub rezerva condițiilor 
prevăzute în prezentul capitol.

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Notificarea conferă furnizorului 
dreptul de a furniza servicii de partajare de 
date în toate statele membre.

(5) Notificarea conferă furnizorului 
dreptul de a furniza servicii de 
intermediere de date în toate statele 
membre.
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Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea furnizorului de servicii 
de partajare de date;

(a) denumirea furnizorului de servicii 
de intermediere de date;

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul intenționează să îl furnizeze;

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul intenționează să îl furnizeze și a 
modului în care furnizorul intenționează 
să respecte condițiile prevăzute la 
articolul 11;

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) data estimată pentru începerea 
activității;

(g) data preconizată pentru începerea 
activității și, după caz, durata prevăzută;

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru al 
furnizorilor de servicii de partajare de 

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru public 
al tuturor furnizorilor de servicii de 
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date. intermediere de date din Uniune.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de partajare 
de date.

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de 
intermediere de date.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care un furnizor de 
servicii de partajare de date își încetează 
activitatea, acesta notifică acest lucru 
autorității competente relevante stabilite în 
temeiul alineatelor (1), (2) și (3) în termen 
de 15 zile. Autoritatea competentă 
transmite fără întârziere fiecare astfel de 
notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice.

(11) În cazul în care un furnizor de 
servicii de intermediere de date își 
încetează activitatea, acesta notifică acest 
lucru autorității competente relevante 
stabilite în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) 
în termen de 15 zile. Autoritatea 
competentă transmite fără întârziere fiecare 
astfel de notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții pentru furnizarea serviciilor de Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
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partajare de date intermediere de date

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea serviciilor de partajare de date 
menționate la articolul 9 alineatul (1) este 
supusă următoarelor condiții:

Furnizarea serviciilor de intermediere de 
date menționate la articolul 9 alineatul (1) 
este supusă următoarelor condiții:

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) furnizorul nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la dispoziția 
utilizatorilor de date, iar serviciile de 
partajare de date sunt plasate într-o 
entitate juridică distinctă;

(1) furnizorul nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la dispoziția 
utilizatorilor de date, iar serviciile de 
intermediere de date sunt plasate într-o 
entitate juridică distinctă;

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) metadatele colectate în urma 
furnizării serviciului de partajare de date 
pot fi utilizate numai pentru dezvoltarea 
serviciului respectiv;

(2) metadatele colectate în urma 
furnizării serviciului de intermediere de 
date pot fi utilizate numai pentru 
dezvoltarea serviciului respectiv;
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Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) furnizorul facilitează schimbul de 
date în formatul în care le primește de la 
deținătorul de date și convertește datele în 
formate specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 
internaționale sau europene în materie de 
date;

(4) furnizorul facilitează schimbul de 
date în formatul în care le primește de la 
deținătorul de date și convertește datele în 
formate specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 
internaționale sau europene în materie de 
date, care sunt deschise și nu fac obiectul 
unor drepturi de proprietate pentru a 
asigura un grad ridicat de 
interoperabilitate;

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) serviciile de intermediere de date 
pot include oferirea de instrumente și 
servicii specifice suplimentare 
deținătorilor de date în scopul facilitării 
schimbului de date, cum ar fi analiza, 
stocarea temporară, agregarea, 
organizarea, conversia, anonimizarea, 
pseudonimizarea; aceste instrumente și 
servicii se utilizează numai la cererea 
explicită sau cu aprobarea explicită a 
deținătorului de date, iar instrumentele 
terților oferite în acest context utilizează 
datele numai în scopurile solicitate sau 
aprobate de către deținătorul de date;
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Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) furnizorul asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
cazul serviciilor care asigură stocarea 
datelor, oferă suficiente garanții astfel încât 
să le permită deținătorilor și utilizatorilor de 
date să obțină acces la datele lor în caz de 
insolvență;

(6) furnizorul asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
cazul serviciilor care asigură stocarea 
datelor, garantează că deținătorii și 
utilizatorii de date își rezervă dreptul de a 
obține acces la datele lor și de a le 
recupera în caz de insolvență a 
furnizorului;

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) furnizorul instituie măsuri tehnice, 
juridice și organizatorice adecvate pentru a 
împiedica transferul de date sau accesul la 
date fără caracter personal în cazul în care 
transferul sau accesul respectiv este ilegal 
în temeiul dreptului Uniunii;

(7) furnizorul instituie măsuri tehnice, 
juridice și organizatorice adecvate pentru a 
împiedica transferul de date sau accesul la 
date fără caracter personal în cazul în care 
transferul sau accesul respectiv este ilegal 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului intern;

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente desemnate, 
autoritățile pentru protecția datelor, 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, autoritățile responsabile cu 
securitatea cibernetică și alte autorități 
sectoriale relevante fac schimb de 
informații care sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
legătură cu furnizorii de servicii de 

(3) Autoritățile competente desemnate, 
autoritățile pentru protecția datelor, 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, autoritățile responsabile cu 
securitatea cibernetică și alte autorități 
sectoriale relevante asigură măsuri de 
coordonare adecvate pentru a face schimb 
de informații care sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
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partajare de date. legătură cu furnizorii de servicii de 
partajare de date.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) nerespectarea condiției prevăzute 
la articolul 11 alineatul (2) poate duce la 
o decizie a autorității naționale 
competente de a solicita încetarea 
furnizării serviciului respectiv de 
partajare de date;

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu se aplică entităților 
fără scop lucrativ ale căror activități 
constau numai în colectarea, pentru 
obiective de interes general, a datelor puse 
la dispoziție de persoane fizice sau 
juridice în baza altruismului în materie de 
date.

Prezentul capitol nu se aplică:

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organismelor din sectorul public 
care oferă facilități de partajare a datelor 
în scopuri necomerciale;
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Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 14 – paragraful 1 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) entităților fără scop lucrativ ale 
căror activități constau numai în 
colectarea, pentru obiective de interes 
general, a datelor puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în baza 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă 
desemnată în temeiul articolului 20 ține un 
registru al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Fiecare autoritate competentă 
desemnată în temeiul articolului 20 își 
aduce contribuția la un registru public al 
Uniunii cu organizațiile recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia gestionează un registru al 
Uniunii cu organizațiile recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(2) Comisia gestionează registrul 
public al Uniunii cu organizațiile 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date, care este disponibil în 
toate limbile oficiale ale Uniunii.



RR\1237015RO.docx 305/435 PE691.139

RO

Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să desfășoare activități legate de 
altruismul în materie de date printr-o 
structură independentă din punct de vedere 
juridic, distinctă de alte activități pe care le 
desfășoară.

(Nu privește versiunea în limba română.)
 

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, o 
entitate care desfășoară activități bazate pe 
altruismul în materie de date și este 
stabilită în mai multe state membre se 
înregistrează în statul membru în care își 
are sediul principal.

(2) În sensul prezentului regulament, o 
entitate care desfășoară activități bazate pe 
altruismul în materie de date și este 
stabilită în mai multe state membre 
comunică informațiile menționate la 
prezentul articol alineatul (4) autorității 
competente desemnate în temeiul 
articolului 20 în statul membru în care își 
are sediul principal.

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principalele surse de venit ale 
entității;

(d) sursele de venit ale entității;
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Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
consideră că entitatea îndeplinește cerințele 
de la articolul 16, aceasta înregistrează 
entitatea în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date în termen de douăsprezece 
săptămâni de la data cererii. Înregistrarea 
este valabilă în toate statele membre. Orice 
înregistrare este comunicată Comisiei în 
vederea includerii entității în registrul 
Uniunii al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
consideră că entitatea îndeplinește cerințele 
de la articolul 16, aceasta transmite 
informația Comisiei în vederea includerii 
în registrul public al Uniunii cu 
organizațiile recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date în termen de 
douăsprezece săptămâni de la data cererii. 
Înregistrarea în respectivul registru public 
al Uniunii este valabilă în toate statele 
membre.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b), (f), (g) și (h) se 
publică în registrul național al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

(6) Informațiile menționate la 
alineatul(4) literele(a), (b), (f), (g) și (h) se 
publică în registrul public al Uniunii cu 
organizațiile recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date trebuie să țină evidențe complete și 

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
public al Uniunii cu organizațiile 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date trebuie să țină evidențe 
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exacte cu privire la: complete și exacte cu privire la:

Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o listă a tuturor persoanelor fizice și 
juridice care au fost autorizate să utilizeze 
datele deținute de entitatea respectivă, 
inclusiv o descriere sumară a scopurilor de 
interes general urmărite prin această 
utilizare a datelor și descrierea mijloacelor 
tehnice utilizate în acest scop, inclusiv o 
descriere a tehnicilor utilizate pentru 
păstrarea confidențialității și protecția 
datelor;

(c) o listă a tuturor persoanelor fizice și 
juridice care au fost autorizate să proceseze 
sau să utilizeze în alt mod datele deținute 
de entitatea respectivă, inclusiv o descriere 
sumară a scopurilor de interes general 
urmărite prin această utilizare a datelor și 
descrierea mijloacelor tehnice utilizate în 
acest scop, inclusiv o descriere a tehnicilor 
utilizate pentru păstrarea confidențialității 
și protecția datelor, în conformitate cu 
dreptul intern și cu dreptul Uniunii;

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) în cazul în care a avut loc o 
notificare în conformitate cu articolul 21 
alineatul (3), o descriere a măsurilor luate 
pentru a soluționa nerespectarea 
constatată a uneia sau a mai multor 
cerințe din prezentul capitol.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe specifice pentru protejarea 
drepturilor și a intereselor persoanelor 
vizate și ale entităților juridice în ceea ce 

Cerințe specifice pentru protejarea 
drepturilor și a intereselor persoanelor 
vizate și ale deținătorilor de date în ceea 
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privește datele lor ce privește datele lor

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) scopurile de interes general pentru 
care autorizează prelucrarea datelor acestora 
de către un utilizator de date, într-un mod 
ușor de înțeles;

(a) scopurile de interes general pentru 
care autorizează prelucrarea datelor 
acestora de către un utilizator de date în 
Uniune, într-un mod ușor de înțeles;

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice prelucrare care are loc în afara 
Uniunii.

(b) orice intenție a utilizatorului de 
date de a prelucra date în afara Uniunii, 
specificând locul în care se desfășoară o 
astfel de prelucrare.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, că 
datele nu sunt utilizate în alte scopuri decât 
cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea.

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea. În acest sens, 
entitatea instituie măsuri de monitorizare 
a prelucrării datelor efectuate de către 
utilizatorul datelor.
Entitatea instituie măsuri pentru a 
preveni practicile frauduloase sau abuzive 
în ceea ce privește accesul la date de către 
părțile care solicită acces prin intermediul 
serviciilor sale.
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Entitatea ia măsuri pentru a asigura un 
nivel ridicat de securitate pentru stocarea 
și prelucrarea datelor fără caracter 
personal.
Entitatea se asigură că consimțământul 
persoanelor vizate sau permisiunile de 
prelucrare a datelor acordate de 
persoanele juridice pot fi retrase cu 
ușurință.
Entitatea trebuie, de asemenea, să 
garanteze că deținătorii de date își rezervă 
dreptul de a obține acces la datele lor și de 
a le recupera dacă decid să își retragă 
permisiunea pentru prelucrarea datelor 
lor în scopuri altruiste în materie de date.
Se oferă garanții pentru a se asigura că 
nu sunt utilizate practici comerciale 
înșelătoare pentru a solicita furnizarea de 
date.

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Cu toate acestea, nerespectarea 
cerinței prevăzute la articolul 19 
alineatul (2) duce la o decizie de a elimina 
entitatea din registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului 
în materie de date.

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. În cazul în care se furnizează date 
fără caracter personal, formularul 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date garantează 
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că deținătorii datelor sunt în măsură să își 
dea permisiunea și să își retragă 
permisiunea pentru o anumită operațiune 
de prelucrare a datelor în special în cazul 
utilizării abuzive a datelor.
În acest sens, formularul european de 
consimțământ privind altruismul în 
materie de date permite specificarea 
scopurilor utilizărilor preconizate.

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele fizice și juridice au 
dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea națională competentă relevantă 
împotriva unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau a unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Persoanele fizice și juridice au 
dreptul de a depune o plângere, individual 
sau de către reprezentanții uneia sau mai 
multor persoane fizice, la autoritatea 
națională competentă relevantă împotriva 
unui furnizor de servicii de partajare de 
date sau a unei entități înscrise în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date.

Justificare

În vederea respectării Directivei (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru 
protecția intereselor colective ale consumatorilor.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acțiunile formulate în temeiul 
prezentului articol se introduc în fața 
instanțelor din statul membru în care este 
situată autoritatea împotriva căreia se 
exercită calea de atac.

(2) Acțiunile formulate în temeiul 
prezentului articol se introduc în fața 
instanțelor din statul membru în care este 
situată autoritatea împotriva căreia se 
exercită calea de atac, în mod individual 
sau de către reprezentanții uneia sau mai 
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multor persoane fizice.

Justificare

În vederea respectării Directivei (UE) 2020/1828 privind acțiunile în reprezentare pentru 
protecția intereselor colective ale consumatorilor.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților competente 
din toate statele membre, ai Comitetului 
european pentru protecția datelor, ai 
Comisiei, ai spațiilor de date relevante și 
din alți reprezentanți ai autorităților 
competente din sectoare specifice.

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților competente 
din toate statele membre, ai Comitetului 
european pentru protecția datelor, ai 
Comisiei, ai spațiilor de date relevante, 
experți juridici relevanți și din alți 
reprezentanți ai autorităților competente 
din sectoare specifice, precum și 
Parlamentul European, în calitate de 
observator.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să faciliteze cooperarea dintre 
statele membre în ceea ce privește 
normele privind sancțiunile stabilite de 
statele membre în temeiul articolului 31 și 
să emită orientări cu privire la cele mai 
bune practici privind punerea în aplicare 
a acestor norme și la executarea 
sancțiunilor în întreaga Uniune, precum 
și să consilieze Comisia cu privire la 
necesitatea de a modifica prezentul 
regulament pentru a armoniza normele 
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privind sancțiunile menționate la 
articolul 31.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 
de partajare de date;

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 
de intermediere de date;

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să consilieze și să asiste Comisia la 
elaborarea unor orientări coerente în ceea 
ce privește folosirea tehnologiilor pentru a 
împiedica în mod eficace identificarea 
persoanelor vizate;

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) să consilieze și să asiste Comisia la 
dezvoltarea unor orientări coerente 
pentru a proteja cât mai bine, în contextul 
prezentului regulament, datele sensibile 
din punct de vedere comercial fără 
caracter personal, în special secretele 
comerciale, dar și datele fără caracter 
personal care reprezintă conținuturi 
protejate prin drepturi de proprietate 
intelectuală, împotriva accesului ilegal 
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care riscă să ducă la furturi de proprietate 
intelectuală sau la spionaj industrial;

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bd) să consilieze și să asiste Comisia la 
dezvoltarea unor orientări coerente 
privind cerințele de securitate cibernetică 
pentru schimbul de date și stocarea lor, în 
conformitate cu standarde ridicate de 
securitate cibernetică;

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să acorde asistență Comisiei în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
interoperabilității datelor, precum și a 
serviciilor de partajare de date între 
diferite sectoare și domenii, pe baza 
standardelor europene, internaționale sau 
naționale existente;

(d) să consilieze și să asiste Comisia în 
ceea ce privește îmbunătățirea 
interoperabilității datelor, precum și a 
serviciilor de intermediere de date între 
diferite sectoare și domenii, pe baza 
standardelor europene, internaționale sau 
naționale existente;

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 27 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 
schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru furnizorii 

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 
schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru furnizorii 



PE691.139 314/435 RR\1237015RO.docx

RO

de servicii de partajare de date și 
înregistrarea și monitorizarea organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date.

de servicii de intermediere de date și 
înregistrarea și monitorizarea organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date și să asigure o cooperare 
adecvată între autoritățile naționale 
competente și orice alte autorități 
relevante la nivelul Uniunii și la nivel 
național, atunci când acest lucru este 
necesar pentru îndeplinirea sarcinii lor de 
monitorizare a respectării cerințelor din 
prezentul regulament.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 5 alineatul (11) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

(3) Delegarea de competențe prevăzută 
la articolul 5 alineatele(9) și (11) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare.

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date sau entitatea înscrisă 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, intermediarul de 
date sau entitatea înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare a 
altruismului în materie de date, după caz, 
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date, după caz, trebuie să ia toate măsurile 
tehnice, juridice și organizatorice 
rezonabile pentru a preveni transferul sau 
accesul la date fără caracter personal 
deținute în Uniune în cazul în care un astfel 
de transfer sau acces ar crea un conflict cu 
dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru în cauză, cu excepția cazului în 
care transferul sau accesul este conform 
cu alineatul (2) sau (3).

trebuie să ia toate măsurile tehnice, juridice 
și organizatorice rezonabile pentru a 
preveni transferul sau accesul la date fără 
caracter personal deținute în Uniune în 
cazul în care un astfel de transfer sau acces 
ar crea un conflict cu dreptul Uniunii sau 
cu legislația statului membru în cauză, fără 
a aduce atingere alineatului (2) sau (3).

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice hotărâre a unei instanțe 
judecătorești sau a unui tribunal și orice 
decizie a unei autorități administrative a 
unei țări terțe prin care se solicită unui 
organism din sectorul public, unei persoane 
fizice sau juridice căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date să transfere sau să acorde acces la date 
fără caracter personal în Uniune în temeiul 
prezentului regulament, poate fi 
recunoscută sau executată în vreun fel doar 
dacă se bazează pe un acord internațional, 
cum ar fi un tratat de asistență judiciară 
reciprocă în vigoare între țara terță 
solicitantă și Uniune sau orice alt acord 
între țara terță solicitantă și un stat 
membru, încheiat înainte de [intrarea în 
vigoare a prezentului regulament].

(2) Orice hotărâre a unei instanțe 
judecătorești sau a unui tribunal și orice 
decizie a unei autorități administrative a 
unei țări terțe prin care se solicită unui 
organism din sectorul public, unei persoane 
fizice sau juridice căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, unui furnizor de servicii de 
intermediere de date sau unei entități 
înscrise în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date să transfere sau să acorde 
acces la date fără caracter personal în 
Uniune în temeiul prezentului regulament, 
poate fi recunoscută sau executată în vreun 
fel doar dacă se bazează pe un acord 
internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență judiciară reciprocă în vigoare 
între țara terță solicitantă și Uniune sau 
orice alt acord între țara terță solicitantă și 
un stat membru, încheiat înainte de 
[intrarea în vigoare a prezentului 
regulament].
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Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un organism din 
sectorul public, o persoană fizică sau 
juridică căreia i s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, un furnizor de servicii de 
partajare de date sau o entitate înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date este destinatarul unei decizii a unei 
instanțe sau a unei autorități administrative 
dintr-o țară terță care prevede transferul 
sau acordarea accesului la date fără 
caracter personal deținute în Uniune, iar 
respectarea unei astfel de decizii ar putea 
genera o situație de conflict cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația statului membru 
relevant pentru destinatar, transferul către 
autoritatea din țara terță sau accesul 
acesteia la astfel de date are loc numai:

(3) În lipsa unui acord internațional, 
așa cum este menționat la alineatul (2), în 
cazul în care un organism din sectorul 
public, o persoană fizică sau juridică căreia 
i s-a acordat dreptul de reutilizare a datelor 
în temeiul capitolului 2, un furnizor de 
servicii de intermediere de date sau o 
entitate înscrisă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului în 
materie de date este destinatarul unei 
decizii a unei instanțe sau a unei autorități 
administrative dintr-o țară terță care 
prevede transferul sau acordarea accesului 
la date fără caracter personal deținute în 
Uniune, iar respectarea unei astfel de 
decizii ar putea genera o situație de conflict 
cu dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru relevant pentru destinatar, 
transferul către autoritatea din țara terță sau 
accesul acesteia la astfel de date are loc 
numai:

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care condițiile de la 
alineatul (2) sau (3) sunt îndeplinite, 
organismul din sectorul public, persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, furnizorul de servicii de 
partajare de date sau entitatea înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, furnizează volumul minim 
de date permis ca răspuns la o cerere, pe 

(4) În cazul în care condițiile de la 
alineatul (2) sau (3) sunt îndeplinite, 
organismul din sectorul public, persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, furnizorul de servicii de 
intermediere de date sau entitatea înscrisă 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, furnizează volumul minim 
de date permis ca răspuns la o cerere, pe 
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baza unei interpretări rezonabile a cererii. baza unei interpretări rezonabile a cererii.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la existența unei cereri din partea unei 
autorități administrative dintr-o țară terță 
de a i se acorda accesul la datele sale, cu 
excepția cazurilor în care cererea servește 
unor scopuri de asigurare a respectării legii 
și atât timp cât acest lucru este necesar 
pentru a menține eficacitatea activității de 
asigurare a respectării legii.

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de intermediere de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date îl 
informează, înainte de a da curs cererii, pe 
deținătorul datelor cu privire la existența 
unei cereri din partea unei autorități 
administrative dintr-o țară terță de a i se 
acorda accesul la datele sale, cu excepția 
cazurilor în care cererea servește unor 
scopuri de asigurare a respectării legii și 
atât timp cât acest lucru este necesar pentru 
a menține eficacitatea activității de 
asigurare a respectării legii.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Context

Propunerea de lege privind guvernanța datelor (LGD) a fost prezentată în noiembrie 2020, în 
urma comunicării Comisiei „O strategie europeană privind datele” din luna februarie a aceluiași 
an. Potrivit anunțurilor, LGD este prima dintr-o serie de propuneri legislative menite să 
reglementeze accesul la date și utilizarea acestora în Uniune.

LGD combină mai multe instrumente. În primul rând, aceasta completează Directiva (UE) 
2019/1024 privind datele deschise printr-un regim care le permite organismelor din sectorul 
public să pună la dispoziție date în vederea reutilizării sub incidența drepturilor terților, inclusiv 
date cu caracter personal. În al doilea rând, stabilește norme pentru servicii de intermediere de 
date, cu scopul de a permite partajarea de date între întreprinderi cu și fără remunerare, și 
încurajează crearea de cooperative care ar întări poziția persoanelor vizate individuale și a 
micilor deținători de date fără caracter personal. În fine, încurajează „altruismul în materie de 
date” din partea persoanelor fizice prin crearea unui formular standardizat de consimțământ 
pentru ca persoanele vizate să își pună la dispoziție datele cu caracter personal în scopuri de 
interes general și prin înființarea de organizații care să pună în comun aceste date și să le facă 
atractive pentru utilizatorii de date. LGD creează și o structură de autorități competente care să 
asigure respectarea dispozițiilor sale, precum și un grup de experți care să sprijine obiectivele 
sale.

În evaluarea sa de impact, Comisia estimează că valoarea economică a măsurilor combinate se 
ridică la o creștere a PIB-ului cuprinsă între 3,87 % și 3,95 %.

2. Poziția raportorului

În avizul său, raportorul se concentrează asupra unei serii de îmbunătățiri, în special 
următoarele: 

A. Evidențierea rolului central al RGPD 

Raportorul consideră că claritatea și securitatea juridică a relației dintre LGD și Regulamentul 
general privind protecția datelor (RGPD) reprezintă elemente centrale ale regulamentului, 
având în vedere că legiuitorul are obligația de a respecta articolul 8 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Astfel, proiectul de aviz al Comisiei LIBE propune o dispoziție centrală care 
precizează rolul principal al RGPD. Clarificarea va garanta dreptul fundamental la protecția 
datelor cu caracter personal. Această soluție reflectă, de asemenea, avizul comun al CEPD și al 
AEPD1.

B. Diferențierea efectivă între datele cu caracter personal și datele fără caracter personal

Una dintre principalele premise ale legislației privind protecția datelor este că drepturile 
persoanelor vizate sunt foarte diferite de cele exercitate de deținătorii de date fără caracter 

1 https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-
governance-act_en 

https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act_en
https://edps.europa.eu/press-publications/press-news/press-releases/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinion-data-governance-act_en
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personal. Astfel, raportorul a decis să reformuleze dispozițiile aplicabile persoanelor vizate și, 
respectiv, deținătorilor de date pentru a sublinia diferențele dintre cele două categorii.

Acest lucru este valabil și pentru serviciile de intermediere de date, care trebuie să trateze cele 
două categorii în mod diferit. În cazul datelor fără caracter personal, acestea pot oferi drept 
serviciu punerea în comun și partajarea, precum și tratarea suplimentară a datelor. În ceea ce 
privește datele cu caracter personal, furnizorii nu pot și nu ar trebui să înlocuiască persoanele 
vizate, care trebuie să continue să își exercite pe deplin drepturile în nume propriu. Prin urmare, 
funcția furnizorilor în ceea ce privește datele cu caracter personal trebuie să fie diferită în mod 
clar și să se concentreze asupra facilitării relației dintre persoanele vizate și potențialii utilizatori 
de date. Doar în aceste condiții vor putea să rămână neutri și să nu prelucreze ei înșiși datele cu 
caracter personal.

C. Nedescurajarea organismelor din sectorul public de la a pune la dispoziție date în temeiul 
Directivei privind datele deschise

Deși dispozițiile Directivei privind datele deschise exclud datele fără caracter personal protejate 
din motive de confidențialitate comercială și statistică, drepturile de proprietate intelectuală ale 
terților, precum și datele cu caracter personal, Legea privind guvernanța datelor se aplică în 
mod explicit acestora.

Acest lucru nu ar trebui să descurajeze organismele din sectorul public să publice date deschise. 
Atunci când pot fi aplicate în mod eficace tehnici precum anonimizarea, agregarea și altele și, 
astfel, pot deriva date care intră sub incidența regimului de reutilizare prevăzut de Directiva 
privind datele deschise, ar trebui să prevaleze aceasta din urmă.

D. Altruismul în materie de date trebuie să conducă la utilizarea datelor în interesul public.

Dacă persoanele fizice sunt îndemnate să își pună datele la dispoziție în mod voluntar în 
interesul public, nu ar trebui să se abuzeze de încrederea lor. Prin urmare, este important să se 
clarifice faptul că organizațiile care pun la dispoziție astfel de date, precum și potențialii 
utilizatori de date folosesc datele cu același obiectiv, și anume de a contribui la interesul public.

Așadar, raportorul a optat pentru schimbarea denumirii organizațiilor care pun în comun și 
partajează date altruiste în „platforme de date de interes public”.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ultimii ani, tehnologiile digitale (2) În ultimii ani, tehnologiile digitale 



PE691.139 324/435 RR\1237015RO.docx

RO

au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi. Datele se află în centrul acestei 
transformări: inovarea bazată pe date va 
aduce beneficii enorme pentru cetățeni, de 
exemplu prin intermediul medicinii 
personalizate îmbunătățite și al unei noi 
mobilități, precum și prin contribuția sa la 
Pactul verde european23. În strategia sa 
privind datele24, Comisia a descris viziunea 
unui spațiu european comun al datelor, o 
piață unică a datelor în care acestea ar 
putea fi utilizate indiferent de locul fizic de 
stocare în Uniune, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. De asemenea, a 
solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al 
datelor cu țările terțe, sub rezerva 
excepțiilor și a restricțiilor privind 
siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 
transpune această viziune în realitate, se 
propune să se stabilească spații europene 
comune ale datelor specifice domeniilor, ca 
modalități concrete în care pot avea loc 
partajarea de date și punerea în comun a 
datelor. Astfel cum se prevede în strategia 
respectivă, astfel de spații europene 
comune ale datelor pot acoperi domenii 
precum sănătatea, mobilitatea, producția, 
serviciile financiare, energia sau 
agricultura sau domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe.

au transformat economia și societatea, 
având un impact asupra ansamblului 
sectoarelor de activitate și a vieții de zi cu 
zi. Datele se află în centrul acestei 
transformări: inovarea bazată pe date 
promite beneficii enorme pentru cetățeni, 
de exemplu prin intermediul medicinii 
personalizate îmbunătățite și al unei noi 
mobilități, precum și prin contribuția sa la 
Pactul verde european23. În strategia sa 
privind datele24, Comisia a descris viziunea 
unui spațiu european comun al datelor, o 
piață unică a datelor în care acestea ar 
putea fi utilizate indiferent de locul fizic de 
stocare în Uniune, în conformitate cu 
legislația aplicabilă. De asemenea, a 
solicitat să se asigure fluxul liber și sigur al 
datelor cu țările terțe, sub rezerva 
excepțiilor și a restricțiilor privind 
siguranța publică, ordinea publică și alte 
obiective legitime de politică publică ale 
Uniunii Europene, în conformitate cu 
obligațiile internaționale. Pentru a 
transpune această viziune în realitate, se 
propune să se stabilească spații europene 
comune ale datelor specifice domeniilor, ca 
modalități concrete în care pot avea loc 
partajarea de date și punerea în comun a 
datelor. Astfel cum se prevede în strategia 
respectivă, astfel de spații europene 
comune ale datelor pot acoperi domenii 
precum sănătatea, mobilitatea, producția, 
serviciile financiare, energia sau 
agricultura sau domenii tematice, cum ar fi 
Pactul verde european sau spațiile 
europene ale datelor pentru administrația 
publică sau competențe.

_________________ _________________
23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
european. Bruxelles, 11.12.2019. (COM 
(2019) 640 final).

23 Comunicarea Comisiei către Parlamentul 
European, Consiliul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor privind Pactul verde 
european. Bruxelles, 11.12.2019. (COM 
(2019) 640 final).

24 COM (2020) 66 final. 24 COM (2020)0066.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de 
date. Legislația sectorială poate dezvolta, 
adapta și propune elemente noi și 
complementare, în funcție de 
particularitățile sectorului, cum ar fi 
legislația avută în vedere cu privire la 
spațiul european al datelor medicale25 și 
accesul la datele privind vehiculele. În 
plus, anumite sectoare ale economiei sunt 
deja reglementate de legislația sectorială a 
Uniunii care include norme referitoare la 
partajarea transfrontalieră sau la nivelul 
Uniunii de date sau accesul la acestea26. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(27), și, în special, punerea în aplicare a 
prezentului regulament nu împiedică 
transferurile transfrontaliere de date în 
conformitate cu capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679, Directivei 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European 
și a Consiliului (28), Directivei 
(UE) 2016/943 a Parlamentului European 
și a Consiliului (29), Regulamentului 
(UE) 2018/1807 al Parlamentului European 
și al Consiliului (30), Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului (31), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(32), Directivei 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (33), 
Directivei (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului (34), 
Directivei 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (35), 
Directivei (UE) 2019/1024 a Parlamentului 
European și a Consiliului (36), și nici 

(3) Este necesar să se îmbunătățească 
condițiile pentru partajarea de date în 
cadrul pieței interne, prin crearea unui 
cadru armonizat pentru schimburile de date 
și prin stabilirea cerințelor pentru 
guvernanța datelor. Legislația sectorială 
poate dezvolta, adapta și propune elemente 
noi și complementare, în funcție de 
particularitățile sectorului, cum ar fi 
legislația avută în vedere cu privire la 
spațiul european al datelor medicale25 și 
accesul la datele privind vehiculele, cu 
respectarea deplină a normelor și 
principiilor definite în legislația aplicabilă 
a Uniunii și a statelor membre. În plus, 
anumite sectoare ale economiei sunt deja 
reglementate de legislația sectorială a 
Uniunii care include norme referitoare la 
partajarea transfrontalieră sau la nivelul 
Uniunii de date sau accesul la acestea26. 
Prin urmare, prezentul regulament nu 
aduce atingere Directivei (UE) 2016/943 a 
Parlamentului European și a Consiliului (27 
), Regulamentului (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(28 ) , Regulamentului (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(29  ), Directivei 2000/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului (30 
), Directivei 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului (31), Directivei 
(UE) 2019/790 a Parlamentului European 
și a Consiliului (32), Directivei 2004/48/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
(33), Directivei (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului (34 
), și nici Regulamentului 2018/858/UE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(35 ), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului (36 
) și regulamentelor delegate adoptate pe 
baza acesteia, nici oricărei alte legislații 
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Regulamentului 2018/858/UE al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(37), Directivei 2010/40/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(38) și regulamentelor delegate adoptate pe 
baza acesteia, nici oricărei alte legislații 
sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere accesului la date și utilizării 
acestora în scopul cooperării 
internaționale în contextul prevenirii, 
investigării, detectării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor. Ar trebui instituit un regim 
orizontal pentru reutilizarea anumitor 
categorii de date protejate deținute de 
organismele din sectorul public, pentru 
furnizarea de servicii de partajare de date 
și de servicii bazate pe altruismul în 
materie de date în Uniune. Caracteristicile 
specifice ale diferitelor sectoare ar putea 
necesita proiectarea unor sisteme bazate pe 
date sectoriale, pe baza cerințelor 
prezentului regulament. În cazul în care un 
act juridic sectorial al Uniunii impune 
organismelor din sectorul public, 
furnizorilor de servicii de partajare de date 
sau entităților înregistrate care furnizează 
servicii bazate pe altruismul în materie de 
date să respecte cerințe tehnice, 
administrative sau organizatorice 
suplimentare specifice, inclusiv printr-un 
regim de autorizare sau de certificare, ar 
trebui să se aplice și dispozițiile din 
respectivul act juridic sectorial al Uniunii.

sectoriale specifice a Uniunii care 
organizează accesul și reutilizarea datelor. 
Prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere dreptului Uniunii sau dreptului 
statelor membre privind accesul la date și 
utilizarea acestora în scopul prevenirii, 
depistării, investigării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor, precum și cooperării 
internaționale în acest context. Prezentul 
regulament nu ar trebui să aducă atingere 
competențelor statelor membre în ceea ce 
privește activitățile legate de siguranța 
publică, apărare și securitatea națională. 
Ar trebui instituit un regim orizontal pentru 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de organismele din 
sectorul public, pentru furnizarea de 
servicii de intermediere de date și de 
servicii bazate pe altruismul în materie de 
date în Uniune. Caracteristicile specifice 
ale diferitelor sectoare ar putea necesita 
proiectarea unor sisteme bazate pe date 
sectoriale, pe baza cerințelor prezentului 
regulament. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de intermediere de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, ar trebui să se aplice și 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

_________________ _________________
25 se vedea: Anexele la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021 [COM(2020) 690 final].

25 se vedea: Anexele la Comunicarea 
Comisiei către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic și Social 
European și Comitetul Regiunilor privind 
Programul de lucru al Comisiei pentru 
2021 [COM(2020) 690 final].

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 

26 De exemplu, Directiva 2011/24/UE în 
contextul Spațiului european al datelor 
medicale și legislația relevantă în domeniul 
transporturilor, cum ar fi 
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Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

Directiva 2010/40/UE, 
Regulamentul 2019/1239 și 
Regulamentul (UE) 2020/1056, în 
contextul Spațiului european al datelor 
privind mobilitatea.

27 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
28 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).
29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1).

29 Directiva (UE) 2016/943 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2016 
privind protecția know-how-ului și a 
informațiilor de afaceri nedivulgate 
(secrete comerciale) împotriva dobândirii, 
utilizării și divulgării ilegale. (JO L 157, 
15.6.2016, p. 1).

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 
(JO L 303, 28.11.2018, p. 59).

30 Regulamentul (UE) 2018/1807 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 noiembrie 2018 privind un cadru 
pentru libera circulație a datelor fără 
caracter personal în Uniunea Europeană. 
(JO L 303, 28.11.2018, p. 59).

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 

31 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 11 martie 2009 privind statisticile 
europene și de abrogare a Regulamentului 
(CE, Euratom) nr. 1101/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
privind transmiterea de date statistice 
confidențiale Biroului Statistic al 
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Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene. (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

Comunităților Europene, a Regulamentului 
(CE) nr. 322/97 al Consiliului privind 
statisticile comunitare și a Deciziei 
89/382/CEE, Euratom a Consiliului de 
constituire a Comitetului pentru 
programele statistice ale Comunităților 
Europene. (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).

32 Directiva 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). (JO L 178, 17.7.2000, p. 1)

32 Directiva 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). (JO L 178, 17.7.2000, p. 1)

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JO L 167, 
22.6.2001, p. 10).

33 Directiva 2001/29/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 mai 2001 
privind armonizarea anumitor aspecte ale 
dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională. (JO L 167, 
22.6.2001, p. 10).

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

34 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE. (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. (JO L 157, 
30.4.2004).

35 Directiva 2004/48/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 29 aprilie 
2004 privind respectarea drepturilor de 
proprietate intelectuală. (JO L 157, 
30.4.2004).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

36 Directiva (UE) 2019/1024 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public. (JO L 172, 26.6.2019, p. 56).

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE (JO L 

37 Regulamentul (UE) 2018/858 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind omologarea și 
supravegherea pieței autovehiculelor și 
remorcilor acestora, precum și ale 
sistemelor, componentelor și unităților 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective, de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 715/2007 și (CE) nr. 595/2009 și 
de abrogare a Directivei 2007/46/CE 
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151, 14.6.2018). (JO L 151, 14.6.2018).
38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1).

38 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 7 iulie 2010 
privind cadrul pentru implementarea 
sistemelor de transport inteligente în 
domeniul transportului rutier și pentru 
interfețele cu alte moduri de transport. (JO 
L 207, 6.8.2010, p. 1).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentului (UE) 2016/6791a 
al Parlamentului European și al 
Consiliului și directivelor 2002/58/CE1b și 
(UE) 2016/6801c ale Parlamentului 
European și ale Consiliului. În special, 
prezentul regulament nu ar trebui 
interpretat ca stabilind un nou temei 
juridic pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal pentru vreuna dintre 
activitățile reglementate. În caz de 
divergență între dispozițiile din prezentul 
regulament și dreptul Uniunii privind 
protecția datelor cu caracter personal, ar 
trebui să prevaleze acesta din urmă. Ar 
trebui să fie posibil ca autoritățile pentru 
protecția datelor să fie considerate 
autorități competente în sensul 
prezentului regulament. În cazul în care 
alte entități acționează în calitate de 
autorități competente în temeiul 
prezentului regulament, acest lucru nu ar 
trebui să aducă atingere competențelor de 
supraveghere ale autorităților pentru 
protecția datelor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679.
_________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
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persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).
1c Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului. (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul unui set de date compus 
atât din date cu caracter personal, cât și 
din date fără caracter personal, atunci 
când aceste date sunt legate în mod 
indisolubil, setul de date ar trebui să fie 
considerat drept date cu caracter 
personal.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesară o acțiune la nivelul 
Uniunii pentru a elimina obstacolele din 
calea bunei funcționări a economiei bazate 
pe date și pentru a crea un cadru de 
guvernanță la nivelul Uniunii pentru 
accesarea și utilizarea datelor, în special în 
ceea ce privește reutilizarea anumitor tipuri 
de date deținute de sectorul public, 
furnizarea de servicii de către furnizorii de 
servicii de partajare de date către 
utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, precum și colectarea și 
prelucrarea datelor puse la dispoziție în 
scopuri altruiste de către persoane fizice și 
juridice.

(4) Acțiunea la nivelul Uniunii poate 
contribui la creșterea gradului de 
conștientizare și la stimularea încrederii 
în ceea ce privește partajarea de date, în 
special prin instituirea unor mecanisme 
adecvate pentru ca persoanele vizate să își 
cunoască și să își exercite în mod 
semnificativ drepturile, precum și pentru 
ca deținătorii de date să exercite controlul 
asupra datelor, pentru a elimina diferitele 
obstacole din calea bunei funcționări a 
economiei bazate pe date și pentru a crea 
un cadru de guvernanță la nivelul Uniunii 
pentru accesarea și utilizarea datelor, în 
special în ceea ce privește reutilizarea 
anumitor tipuri de date deținute de sectorul 
public, furnizarea de servicii de către 
furnizorii de servicii de partajare de date 
către utilizatorii de tip întreprindere și către 
persoanele vizate, precum și colectarea și 
prelucrarea datelor puse la dispoziție în 
scopuri altruiste de către persoane fizice și 
juridice.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce. Cu toate acestea, adesea, 
anumite categorii de date [date comerciale 
confidențiale, date care fac obiectul 
confidențialității datelor statistice, date 
protejate de drepturile de proprietate 
intelectuală ale terților, inclusiv secrete 

(5) Ideea că datele care au fost generate 
pe baza finanțării de la bugetele publice ar 
trebui să fie în beneficiul societății face 
parte de mult timp din politica Uniunii. 
Directiva (UE) 2019/1024, precum și 
legislația sectorială asigură faptul că 
sectorul public face ușor accesibile pentru 
utilizare și reutilizare mai multe date pe 
care le produce sau deține. Cu toate 
acestea, adesea, anumite categorii de date 
(date comerciale confidențiale, date care 
fac obiectul confidențialității datelor 
statistice, date protejate de drepturile de 
proprietate intelectuală ale terților, inclusiv 
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comerciale și date cu caracter personal 
care nu sunt accesibile în temeiul 
legislației specifice naționale sau a 
Uniunii, cum ar fi Regulamentul 
(UE) 2016/679 și Directiva 
(UE) 2016/680] din bazele de date publice 
nu sunt puse la dispoziție, nici măcar 
pentru activități de cercetare sau 
inovatoare. Având în vedere caracterul 
sensibil al acestor date, trebuie îndeplinite 
anumite cerințe procedurale tehnice și 
juridice înainte ca ele să fie puse la 
dispoziție, pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date. De obicei, astfel de 
cerințe necesită timp și un grad ridicat e 
cunoștințe pentru a fi îndeplinite. Acest 
lucru a condus la o subutilizare a acestor 
date. Deși unele state membre instituie 
structuri, procese și uneori adoptă legi 
pentru a facilita acest tip de reutilizare, 
acest lucru nu se întâmplă în întreaga 
Uniune.

secrete comerciale și date cu caracter 
personal, deși acest lucru este posibil în 
concordanță cu dreptul aplicabil al 
Uniunii, îndeosebi Regulamentul (UE) 
2016/679, Directiva (UE) 2016/680 și 
Directiva UE 2002/658 din bazele de date 
publice nu sunt puse la dispoziție, nici 
măcar pentru activități de cercetare sau de 
inovare în interesul public. Având în 
vedere caracterul sensibil al acestor date, 
trebuie îndeplinite anumite cerințe 
procedurale tehnice și juridice înainte ca 
ele să fie puse la dispoziție, nu în ultimul 
rând pentru a se asigura respectarea 
drepturilor pe care alte persoane le au 
asupra acestor date sau pentru a limita 
impactul negativ asupra drepturilor 
fundamentale, a principiului 
nediscriminării și a protecției datelor. De 
obicei, astfel de cerințe procedurale 
tehnice și juridice necesită timp și un grad 
ridicat de cunoștințe pentru a fi îndeplinite. 
Acest lucru a condus la o subutilizare a 
acestor date și la o lipsă de încredere 
publică, transparență și claritate juridică. 
Deși unele state membre instituie structuri, 
procese și uneori adoptă legi pentru a 
facilita acest tip de reutilizare, acest lucru 
nu se întâmplă în întreaga Uniune.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Există tehnici care permit analize ce 
respectă viața privată cu privire la bazele 
de date care conțin date cu caracter 
personal, cum ar fi anonimizarea, 
pseudonimizarea, confidențialitatea 
diferențiată, generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea. Aplicarea acestor tehnologii 
de consolidare a protecției vieții private, 
împreună cu abordări cuprinzătoare în 
materie de protecție a datelor, ar trebui să 
asigure reutilizarea în condiții de 

(6) Există tehnici care permit analize 
cu privire la bazele de date care conțin date 
cu caracter personal, cum ar fi 
anonimizarea, pseudonimizarea, 
confidențialitatea diferențiată, 
generalizarea sau eliminarea și 
randomizarea și alte metode de ultimă 
generație de protejare a vieții private care 
ar putea contribui la o prelucrare a 
datelor care să respecte într-o mai mare 
măsură confidențialitatea; statele membre 
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siguranță a datelor cu caracter personal și 
a datelor comerciale confidențiale în 
scopuri legate de cercetare, inovare și 
statistică. În multe cazuri, aceasta implică 
faptul că utilizarea și reutilizarea datelor în 
acest context pot fi efectuate numai într-un 
mediu de prelucrare securizat instituit și 
supravegheat de sectorul public. La nivelul 
Uniunii, există experiență în ceea ce 
privește astfel de medii de prelucrare 
securizate care se utilizează pentru 
cercetarea privind microdatele statistice pe 
baza Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolul 6 din 
Regulamentul (UE) 2016/679.

ar trebui să sprijine organismele din 
sectorul public pentru a utiliza în mod 
optim astfel de tehnici, punând astfel cât 
mai multe date la dispoziție pentru a fi 
partajate. Aplicarea acestor tehnologii, 
împreună cu evaluări cuprinzătoare ale 
impactului asupra protecției datelor și cu 
alte garanții, poate contribui la mai multă 
siguranță în ceea ce privește utilizarea și 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate, de exemplu date cu caracter 
personal și date comerciale confidențiale în 
scopuri legate de cercetare, inovare și 
statistică. În multe cazuri, aceasta implică 
faptul că utilizarea și reutilizarea datelor în 
acest context pot fi efectuate numai într-un 
mediu de prelucrare securizat instituit și 
care face obiectul supravegherii de către 
sectorul public. La nivelul Uniunii, există 
experiență în ceea ce privește astfel de 
medii de prelucrare securizate care se 
utilizează pentru cercetarea privind 
microdatele statistice pe baza 
Regulamentului (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei (39). În general, în ceea ce 
privește datele cu caracter personal, 
prelucrarea datelor ar trebui să se 
întemeieze pe unul sau mai multe motive 
de prelucrare prevăzute la articolele 6 și 9 
din Regulamentul (UE) 2016/679.

_________________ _________________
39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

39 Regulamentul (UE) nr. 557/2013 al 
Comisiei din 17 iunie 2013 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului privind statisticile europene 
în ceea ce privește accesul la date 
confidențiale în scopuri științifice și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 831/2002 al Comisiei (JO L 164, 
18.6.2013, p. 16).

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a facilita protecția datelor 
cu caracter personal sau a datelor 
confidențiale și pentru a accelera procesul 
de punere la dispoziție a acestor date în 
vederea reutilizării în temeiul prezentului 
regulament, statele membre ar trebui să 
încurajeze autoritățile publice să aplice 
principiul „deschiderii începând cu 
momentul conceperii și în mod implicit”, 
astfel cum se menționează la 
considerentul (16) din Directiva (UE) 
2019/1024, și să promoveze crearea și 
achiziționarea de date în formate și 
structuri care să permită anonimizarea 
rapidă în acest sens.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Categoriile de date deținute de 
organismele din sectorul public care ar 
trebui să facă obiectul reutilizării în 
temeiul prezentului regulament nu intră în 
domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2019/1024, care exclude 
datele care nu sunt accesibile din motive 
legate de confidențialitatea comercială și 
statistică și datele pentru care terții dețin 
drepturi de proprietate intelectuală. Datele 
cu caracter personal nu intră în domeniul 
de aplicare al Directivei (UE) 2019/1024 în 
măsura în care regimul de acces exclude 
sau restricționează accesul la astfel de date 
din motive legate de protecția datelor, viața 
privată și integritatea persoanei, în special 
în conformitate cu normele privind 
protecția datelor. Reutilizarea datelor, care 
ar putea conține secrete comerciale, ar 
trebui să nu aducă atingere Directivei 
(UE) 2016/94340, care stabilește cadrul 
pentru dobândirea, utilizarea sau 
divulgarea în condiții de legalitate a 

(7) Categoriile de date deținute de 
organismele din sectorul public care ar 
trebui să facă obiectul reutilizării în 
temeiul prezentului regulament nu intră în 
domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2019/1024, care exclude 
datele care nu sunt accesibile din motive 
legate de confidențialitatea comercială și 
statistică și datele pentru care terții dețin 
drepturi de proprietate intelectuală. 
Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice datelor cu caracter personal care nu 
intră în domeniul de aplicare al 
Directivei (UE) 2019/1024 în măsura în 
care regimul de acces exclude sau 
restricționează accesul la astfel de date din 
motive legate de protecția datelor, viața 
privată și integritatea persoanei, în special 
în conformitate cu normele privind 
protecția datelor. Reutilizarea datelor, care 
ar putea conține secrete comerciale, ar 
trebui să nu aducă atingere Directivei 
(UE) 2016/94340, care stabilește cadrul 



RR\1237015RO.docx 335/435 PE691.139

RO

secretelor comerciale. Prezentul 
regulament nu aduce atingere și vine în 
completarea obligațiilor mai specifice ale 
organismelor din sectorul public de a 
permite reutilizarea datelor astfel cum este 
prevăzut în legislația sectorială a Uniunii 
sau în dreptul național.

pentru dobândirea, utilizarea sau 
divulgarea în condiții de legalitate a 
secretelor comerciale. Prezentul 
regulament nu aduce atingere și vine în 
completarea obligațiilor mai specifice ale 
organismelor din sectorul public de a 
permite reutilizarea datelor astfel cum este 
prevăzut în legislația sectorială a Uniunii 
sau în dreptul național. Prezentul 
regulament nu ar trebui să creeze 
obligația de a permite reutilizarea datelor 
cu caracter personal deținute de 
organismele din sectorul public.

_________________ _________________
40 JO L 157, 15.6.2016, pp. 1–18. 40 JO L 157, 15.6.2016, pp. 1–18.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând pe cât posibil încheierea de 
acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau 
ca efect crearea de drepturi exclusive 
pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel 
de acord ar trebui să fie posibil numai 
atunci când este justificat și necesar pentru 
furnizarea unui serviciu de interes general. 
Această situație ar putea avea loc atunci 
când utilizarea exclusivă a datelor este 
singura modalitate de a maximiza 
beneficiile societale ale datelor în cauză, de 
exemplu dacă există o singură entitate 
(care s-a specializat în prelucrarea unui 
anumit set de date) capabilă să furnizeze 
serviciul sau produsul care permite 
organismului din sectorul public să 
furnizeze un serviciu digital avansat în 
interes general. Cu toate acestea, astfel de 
acorduri ar trebui încheiate în conformitate 
cu normele privind achizițiile publice și ar 
trebui să facă obiectul unei revizuiri 

(9) Organismele din sectorul public ar 
trebui să respecte legislația concurenței 
atunci când stabilesc principiile de 
reutilizare a datelor pe care le dețin, 
evitând pe cât posibil încheierea de 
acorduri care ar putea avea ca obiectiv sau 
ca efect crearea de drepturi exclusive 
pentru reutilizarea anumitor date. Un astfel 
de acord ar trebui să fie posibil numai 
atunci când este justificat și necesar pentru 
furnizarea unui serviciu de interes public. 
Această situație ar putea avea loc atunci 
când utilizarea exclusivă a datelor este 
singura modalitate de a maximiza 
beneficiile societale ale datelor în cauză, de 
exemplu dacă există o singură entitate 
(care s-a specializat în prelucrarea unui 
anumit set de date) capabilă să furnizeze 
serviciul sau produsul care permite 
organismului din sectorul public să 
furnizeze un serviciu digital avansat în 
interes public. Cu toate acestea, astfel de 
acorduri ar trebui încheiate în conformitate 
cu normele privind achizițiile publice și ar 
trebui să facă obiectul unei revizuiri 
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periodice bazate pe o analiză a pieței 
pentru a stabili dacă această exclusivitate 
este necesară în continuare. În plus, astfel 
de acorduri ar trebui să respecte normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz, și ar trebui să fie încheiate pe o 
perioadă limitată, care nu ar trebui să 
depășească trei ani. Pentru a asigura 
transparența, astfel de acorduri exclusive ar 
trebui publicate online, indiferent de 
posibila publicare a unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice.

periodice bazate pe o analiză a pieței 
pentru a stabili dacă această exclusivitate 
este necesară în continuare. În plus, astfel 
de acorduri ar trebui să respecte normele 
relevante privind ajutoarele de stat, după 
caz, și ar trebui să fie încheiate pe o 
perioadă limitată, care nu ar trebui să 
depășească trei ani. Pentru a asigura 
transparența, astfel de acorduri exclusive ar 
trebui publicate online, indiferent de 
posibila publicare a unei proceduri de 
atribuire a unui contract de achiziții 
publice.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui stabilite condițiile de 
reutilizare a datelor protejate care se aplică 
organismelor din sectorul public care, în 
temeiul legislației naționale, au competența 
de a permite reutilizarea și care nu ar trebui 
să aducă atingere drepturilor sau 
obligațiilor privind accesul la astfel de 
date. Aceste condiții ar trebui să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv, fără a restrânge 
concurența. În special, organismele din 
sectorul public care permit reutilizarea ar 
trebui să dispună de mijloacele tehnice 
necesare pentru a asigura protecția 
drepturilor și a intereselor terților. 
Condițiile de reutilizare a datelor ar trebui 
să se limiteze la ceea ce este necesar pentru 
a proteja drepturile și interesele altor 
persoane în ceea ce privește datele și 
integritatea sistemelor de tehnologie a 
informației și comunicațiilor ce aparțin 
organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la un efort disproporționat pentru 
sectorul public. În funcție de cazul de față, 

(11) În legislația Uniunii sau în cea a 
statelor membre ar trebui stabilite 
condițiile de reutilizare a datelor protejate 
care se aplică organismelor din sectorul 
public care, în temeiul legislației naționale, 
au competența de a permite reutilizarea și 
care nu ar trebui să aducă atingere 
drepturilor sau obligațiilor privind accesul 
la astfel de date. Aceste condiții ar trebui să 
fie nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv, fără a restrânge 
concurența. Organismele din sectorul 
public care permit reutilizarea ar trebui să 
dispună de mijloacele tehnice necesare 
pentru a asigura protecția drepturilor și a 
intereselor terților.  Condițiile de reutilizare 
a datelor ar trebui să se limiteze la ceea ce 
este necesar pentru a proteja drepturile și 
interesele altor persoane în ceea ce privește 
datele și integritatea sistemelor de 
tehnologie a informației și comunicațiilor 
ce aparțin organismelor din sectorul public. 
Organismele din sectorul public ar trebui 
să aplice condițiile care servesc cel mai 
bine interesele reutilizatorilor, fără a 
conduce la o povară disproporționată 
pentru sectorul public.   Condițiile ar 
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înainte de transmiterea lor, datele cu 
caracter personal ar trebui să fie complet 
anonimizate, astfel încât să nu permită în 
niciun mod identificarea persoanelor 
vizate, sau datele care conțin informații 
comerciale confidențiale ar trebui 
modificate, astfel încât nicio informație 
confidențială să nu fie divulgată. În cazul 
în care furnizarea de date anonimizate sau 
modificate nu ar răspunde nevoilor 
reutilizatorului, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 
sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. Organismul din sectorul 
public ar putea condiționa utilizarea unui 
astfel de mediu de prelucrare securizat de 
semnarea de către reutilizator a unui 
acord de confidențialitate care să interzică 
divulgarea oricăror informații care pun în 
pericol drepturile și interesele terților pe 
care reutilizatorul le-ar fi putut obține în 
pofida garanțiilor instituite. Organismele 
din sectorul public, după caz, ar trebui să 
faciliteze reutilizarea datelor pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, organismul din 
sectorul public ar trebui să îi sprijine pe 
potențialii reutilizatori în obținerea unui 
astfel de consimțământ prin stabilirea unor 
mecanisme tehnice care să permită 
transmiterea cererilor de consimțământ din 
partea reutilizatorilor, atunci unde acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
practic. Nu ar trebui furnizate informații de 
contact care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 

trebui concepute astfel încât să asigure 
garanții eficace de protecție a datelor cu 
caracter personal. Înainte de transmiterea 
lor, datele cu caracter personal ar trebui să 
fie complet anonimizate, astfel încât să nu 
permită în niciun mod identificarea 
persoanelor vizate, sau datele care conțin 
informații comerciale confidențiale ar 
trebui modificate, astfel încât nicio 
informație confidențială să nu fie 
divulgată. În cazul în care au fost 
îndeplinite toate cerințele privind 
finalizarea unei evaluări a impactului 
asupra protecției datelor și consultarea cu 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolelor 35 și 36 din Regulamentul 
(UE) 2016/679, iar riscurile la adresa 
drepturilor și intereselor persoanelor 
vizate sunt minime, ar putea fi permisă 
reutilizarea la fața locului sau la distanță a 
datelor într-un mediu de prelucrare 
securizat. Analizarea datelor în astfel de 
medii de prelucrare securizate ar trebui să 
fie supravegheată de organismul din 
sectorul public, pentru a proteja drepturile 
și interesele altor persoane. În special, 
datele cu caracter personal ar trebui 
transmise în vederea reutilizării către o 
parte terță numai în cazul în care există un 
temei juridic care permite o astfel de 
transmitere. În contextul creșterii 
disponibilității și al partajării datelor, 
chiar și reutilizarea datelor fără caracter 
personal ar putea avea un impact asupra 
protecției datelor cu caracter personal, în 
special în cazul în care aceste date sunt 
rezultatul anonimizării, al agregării și al 
altor tehnici, întrucât o creștere a 
numărului de date disponibile poate 
conduce la o creștere a șanselor de 
reidentificare a persoanelor vizate, astfel 
cum s-a subliniat și în documentul comun 
al Agencia Española de Protección de 
Datos (Agenția spaniolă pentru protecția 
datelor) și al Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor intitulat „10 
neînțelegeri legate de anonimizare”, 
publicat la 27 aprilie 2021. În cazul 
oricărei reidentificări a persoanelor 
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întreprinderile. vizate, reutilizatorii ar trebui să informeze 
autoritatea de supraveghere competentă 
în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 
cu privire la incident și să informeze 
organismul din sectorul public. 
Organismele din sectorul public, după caz, 
ar trebui să faciliteze reutilizarea datelor cu 
caracter personal pe baza 
consimțământului persoanelor vizate sau, 
în cazul datelor fără caracter personal, pe 
baza permisiunilor acordate de persoanele 
juridice cu privire la reutilizarea datelor 
care le privesc sau a permisiunilor 
acordate de deținătorii datelor de a 
permite utilizarea datelor lor care nu au 
caracter personal prin mijloace tehnice 
adecvate. În acest sens, ar trebui să fie 
posibil pentru organismul din sectorul 
public să îi poată sprijini pe potențialii 
reutilizatori în obținerea unui astfel de 
consimțământ sau permisiuni prin 
stabilirea unor mecanisme tehnice care să 
permită transmiterea cererilor de 
consimțământ sau permisiune din partea 
reutilizatorilor, atunci când acest lucru este 
permis și fezabil din punct de vedere 
practic. Nu ar trebui furnizate informații de 
contact care să permită reutilizatorilor să 
contacteze direct persoanele vizate sau 
întreprinderile. Atunci când transmite 
cererea de consimțământ pentru 
reutilizarea datelor lor persoanelor vizate 
care și-au dat anterior consimțământul 
sau în cazul în care există un alt temei 
juridic pentru contactarea acestora, 
organismul din sectorul public ar trebui 
să se asigure că persoanele vizate sunt 
informate în detaliu cu privire la 
drepturile lor, în special cu privire la 
dreptul de a refuza o astfel de cerere și de 
a nu își da consimțământul. 
Responsabilitatea de a demonstra că a 
fost obținut un consimțământ valabil ar 
trebui să le revină reutilizatorilor.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 11 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Dezanonimizarea seturilor de date 
ar trebui interzisă, cu excepția cazului în 
care persoanele vizate și-au dat 
consimțământul sau în cazul în care un 
alt temei juridic permite acest lucru. Acest 
lucru nu ar trebui să aducă atingere 
posibilității de a efectua cercetări cu 
privire la tehnicile de anonimizare, în 
special în cazul în care identificarea unor 
posibile deficiențe în tehnicile existente de 
anonimizare ar putea conduce la întărirea 
generală a anonimizării, respectând în 
același timp în mod corespunzător dreptul 
fundamental la protecția datelor cu 
caracter personal.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să țină 
seama pe deplin de drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe.

(14) Întreprinderile și persoanele vizate 
ar trebui să poată avea încredere că 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate deținute de sectorul public va 
avea loc într-un mod care va respecta 
drepturile și interesele acestora. Prin 
urmare, ar trebui instituite garanții 
suplimentare pentru situațiile în care 
reutilizarea acestor informații publice are 
loc pe baza unei prelucrări a datelor în 
afara sectorului public. O astfel de garanție 
suplimentară ar putea fi găsită în cerința ca 
organismele din sectorul public să respecte 
pe deplin de drepturile și interesele 
persoanelor fizice și juridice (în special 
protecția datelor cu caracter personal, a 
datelor sensibile din punct de vedere 
comercial și protecția drepturilor de 
proprietate intelectuală), în cazul în care 
aceste date sunt transferate către țări terțe.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) În plus, este important să se 
protejeze datele sensibile din punct de 
vedere comercial fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor fundamentale 
sau a intereselor deținătorilor de date, 
datele fără caracter personal care trebuie 
protejate împotriva accesului ilegal sau 
neautorizat în temeiul dreptului Uniunii sau 
al dreptului național și care sunt deținute de 
organisme din sectorul public ar trebui să 
fie transferate numai către țări terțe în care 
sunt asigurate garanții adecvate pentru 
utilizarea datelor. Ar trebui să se considere 
că există astfel de garanții adecvate atunci 
când în țara terță respectivă sunt instituite 
măsuri echivalente care asigură faptul că 
datele fără caracter personal beneficiază de 
un nivel de protecție similar celui aplicabil 
în temeiul dreptului Uniunii sau al 
dreptului național, în special în ceea ce 
privește protecția secretelor comerciale și 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală. În acest scop, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare prin care 
să declare că o țară terță oferă un nivel de 
protecție care, în esență, este echivalent 
celui prevăzut de dreptul Uniunii sau de 
dreptul național. Evaluarea nivelului de 
protecție oferit în țara terță respectivă ar 
trebui să ia în considerare, în special, 
legislația relevantă, atât generală, cât și 
sectorială, inclusiv în ceea ce privește 
securitatea publică, apărarea, securitatea 
națională și dreptul penal privind accesul la 
datele fără caracter personal și protecția 
acestora, orice acces al autorităților publice 

(15) În plus, este important să se 
protejeze datele fără caracter personal, în 
special secretele comerciale, dar și datele 
fără caracter personal care reprezintă 
conținuturi protejate de drepturi de 
proprietate intelectuală, împotriva 
accesului ilegal care ar putea duce la furturi 
de IP sau la spionaj industrial. Pentru a 
asigura protecția drepturilor fundamentale 
sau a intereselor persoanelor vizate și ale 
deținătorilor de date, datele fără caracter 
personal care trebuie protejate împotriva 
accesului ilegal sau neautorizat în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului național 
și care sunt deținute de organisme din 
sectorul public ar trebui să fie transferate 
numai către țări terțe în care sunt asigurate 
garanții adecvate pentru utilizarea datelor. 
Ar trebui să se considere că există astfel de 
garanții adecvate atunci când în țara terță 
respectivă sunt instituite măsuri 
echivalente care asigură faptul că datele 
fără caracter personal beneficiază de un 
nivel de protecție similar celui aplicabil în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
național, în special în ceea ce privește 
protecția secretelor comerciale și protecția 
drepturilor de proprietate intelectuală. În 
acest scop, Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să declare că o 
țară terță oferă un nivel de protecție care, în 
esență, este echivalent celui prevăzut de 
dreptul Uniunii sau de dreptul național. 
Evaluarea nivelului de protecție oferit în 
țara terță respectivă ar trebui să ia în 
considerare, în special, legislația relevantă, 
atât generală, cât și sectorială, inclusiv în 
ceea ce privește securitatea publică, 
apărarea, securitatea națională și dreptul 
penal privind accesul la datele fără caracter 
personal și protecția acestora, orice acces al 
autorităților publice din țara terță 
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din țara terță respectivă la datele 
transferate, existența și funcționarea 
efectivă a uneia sau a mai multor autorități 
independente de supraveghere din țara terță 
care au responsabilitatea de a garanta și de 
a asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
deținătorii de date, organismele din 
sectorul public sau furnizorii de servicii de 
partajare de date din țara terță în cauză 
este deosebit de importantă în contextul 
transferului de date fără caracter personal 
către țara terță respectivă. Prin urmare, 
aceste garanții ar trebui să includă 
disponibilitatea unor drepturi executorii și 
a unor căi de atac eficace.

respectivă la datele transferate, existența și 
funcționarea efectivă a uneia sau a mai 
multor autorități independente de 
supraveghere din țara terță care au 
responsabilitatea de a garanta și de a 
asigura respectarea regimului juridic prin 
care se asigură accesul la astfel de date, sau 
angajamentele internaționale ale țărilor 
terțe cu privire la protecția datelor pe care 
țara terță în cauză și le-a asumat sau alte 
obligații care decurg din convenții sau 
instrumente obligatorii din punct de vedere 
juridic, precum și din participarea acesteia 
la sisteme multilaterale sau regionale. 
Existența unor căi de atac eficace pentru 
persoanele vizate și deținătorii de date, 
organismele din sectorul public sau 
furnizorii de servicii de intermediere de 
date din țara terță în cauză este deosebit de 
importantă în contextul transferului de date 
fără caracter personal către țara terță 
respectivă. Prin urmare, aceste garanții ar 
trebui să includă disponibilitatea unor 
drepturi executorii și a unor căi de atac 
eficace.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 
de partajare a datelor și entitățile înscrise 
în registrul organizațiilor de promovare a 
altruismului în materie de date 
recunoscute ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a împiedica accesul la 
sistemele în care sunt stocate datele fără 
caracter personal, inclusiv criptarea datelor 
sau politici corporative.

(18) Pentru a preveni accesul ilegal la 
date fără caracter personal, organismele din 
sectorul public, persoanele fizice sau 
juridice cărora li s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor, furnizorii de servicii 
de intermediere de date și entitățile 
înscrise în registrul platformelor de date de 
interes public ar trebui să ia toate măsurile 
rezonabile pentru a asigura un nivel 
ridicat de securitate cibernetică care este 
minim proporțional cu sensibilitatea 
datelor pe care le prelucrează și a 
împiedica accesul neautorizat la sistemele 
în care sunt stocate datele fără caracter 
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personal, inclusiv criptarea datelor.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, ar putea fi 
necesar să se impună condiții mai stricte 
pentru anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile în ceea ce privește 
transferul către țări terțe, dacă un astfel de 
transfer ar putea pune în pericol obiectivele 
de politică publică, în conformitate cu 
angajamentele internaționale. De exemplu, 
în domeniul sănătății, anumite seturi de 
date deținute de actori din sistemul public 
de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar 
putea fi identificate ca fiind date foarte 
sensibile privind sănătatea. Pentru a 
asigura practici armonizate în întreaga 
Uniune, astfel de tipuri de date publice fără 
caracter personal extrem de sensibile ar 
trebui definite de dreptul Uniunii, de 
exemplu în contextul Spațiului european al 
datelor medicale sau al altor acte 
legislative sectoriale. Condițiile aferente 
transferului acestor date către țări terțe ar 
trebui stabilite prin acte delegate. 
Condițiile ar trebui să fie proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 

(19) Pentru a consolida încrederea în 
mecanismele de reutilizare, este necesar să 
se impună condiții mai stricte pentru 
anumite tipuri de date fără caracter 
personal care au fost identificate ca fiind 
extrem de sensibile în ceea ce privește 
transferul către țări terțe, dacă un astfel de 
transfer ar putea pune în pericol obiectivele 
de politică publică, în conformitate cu 
angajamentele internaționale. De exemplu, 
în domeniul sănătății, anumite seturi de 
date deținute de actori din sistemul public 
de sănătate, cum ar fi spitalele publice, ar 
putea fi identificate ca fiind date foarte 
sensibile privind sănătatea. Pentru a 
asigura practici armonizate în întreaga 
Uniune, astfel de tipuri de date publice fără 
caracter personal extrem de sensibile ar 
trebui definite de dreptul Uniunii, de 
exemplu în contextul Spațiului european al 
datelor medicale sau al altor acte 
legislative sectoriale. Condițiile aferente 
transferului acestor date către țări terțe ar 
trebui stabilite prin acte delegate. 
Condițiile ar trebui să fie proporționale, 
nediscriminatorii și necesare pentru a 
proteja obiectivele legitime de politică 
publică identificate, cum ar fi protecția 
sănătății publice, ordinea publică, 
siguranța, mediul, moralitatea publică, 
protecția consumatorilor, viața privată și 
protecția datelor cu caracter personal. 
Condițiile trebuie să corespundă riscurilor 
identificate în ceea ce privește 
sensibilitatea acestor date, inclusiv în ceea 
ce privește riscul de reidentificare a 
persoanelor. Aceste condiții ar putea 
include termeni aplicabili transferului sau 
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acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

acorduri tehnice, cum ar fi cerința de a 
utiliza un mediu de prelucrare securizat, 
limitări în ceea ce privește reutilizarea 
datelor în țări terțe sau categorii de 
persoane care au dreptul să transfere astfel 
de date către țări terțe sau care pot avea 
acces la datele din țara terță respectivă. În 
cazuri excepționale, acestea ar putea 
include, de asemenea, restricții privind 
transferul de date către țări terțe pentru a 
proteja interesul public.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor, dar ar trebui, de 
asemenea, să poată decide să pună la 
dispoziție datele la costuri mai mici sau 
fără costuri, de exemplu pentru anumite 
categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, sau reutilizarea 
de către întreprinderile mici și mijlocii, 
astfel încât să încurajeze o astfel de 
reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 
inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat. Aceste taxe ar trebui să fie 
rezonabile, transparente, publicate online și 
nediscriminatorii.

(20) Organismele din sectorul public ar 
trebui să poată percepe taxe pentru 
reutilizarea datelor, dar ar trebui, de 
asemenea, să poată decide să permită 
refolosirea la costuri mai mici sau fără 
costuri, de exemplu pentru anumite 
categorii de reutilizări, cum ar fi 
reutilizarea necomercială, reutilizarea în 
scopuri de cercetare științifică sau 
reutilizarea de către întreprinderile mici și 
mijlocii, astfel încât să încurajeze o astfel 
de reutilizare pentru a stimula cercetarea și 
inovarea și pentru a sprijini întreprinderile 
care reprezintă o sursă importantă de 
inovare și care, de regulă, întâmpină 
dificultăți în colectarea datelor relevante, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat. Aceste taxe ar trebui să fie 
rezonabile, transparente, publicate online și 
nediscriminatorii.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Considerentul 21



PE691.139 344/435 RR\1237015RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Pentru a stimula reutilizarea acestor 
categorii de date, statele membre ar trebui 
să instituie un punct unic de informare cu 
rol de interfață principală pentru 
reutilizatorii care doresc să reutilizeze 
astfel de date deținute de organismele din 
sectorul public. Acesta ar trebui să aibă un 
mandat transsectorial și ar trebui să 
completeze, dacă este necesar, acordurile la 
nivel sectorial. În plus, statele membre ar 
trebui să desemneze, să instituie sau să 
faciliteze instituirea unor organisme 
competente care să sprijine activitățile 
organismelor din sectorul public ce permit 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate. Sarcinile acestora ar putea 
include acordarea accesului la date, în 
cazul în care acest lucru este prevăzut de 
legislația sectorială a Uniunii sau a statelor 
membre. Aceste organisme competente ar 
trebui să ofere sprijin organismelor din 
sectorul public prin utilizarea de tehnici de 
ultimă generație, inclusiv a unor medii 
securizate de prelucrare a datelor, care să 
permită analiza datelor într-un mod care să 
protejeze confidențialitatea informațiilor. O 
astfel de structură de sprijin i-ar putea 
sprijini pe deținătorii de date în ceea ce 
privește gestionarea consimțământului, 
inclusiv a consimțământului pentru 
anumite domenii de cercetare științifică, în 
conformitate cu standardele etice 
recunoscute pentru cercetarea științifică. 
Prelucrarea datelor ar trebui efectuată sub 
responsabilitatea organismului din sectorul 
public responsabil de registrul care conține 
datele, care rămâne operatorul de date în 
sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în 
ceea ce privește datele cu caracter personal. 
Statele membre pot institui unul sau mai 
multe organisme competente, care ar putea 
acționa în sectoare diferite.

(21) Pentru a stimula reutilizarea acestor 
categorii de date, statele membre ar trebui 
să instituie un punct unic de informare cu 
rol de interfață principală pentru 
reutilizatorii care doresc să reutilizeze 
astfel de date deținute de organismele din 
sectorul public. Comisia ar trebui să 
publice într-un mod ușor accesibil și în 
toate limbile oficiale ale Uniunii 
informații cu privire la resursele de date 
disponibile de la punctele unice de 
informare ale tuturor statelor membre. 
Punctul unic de informație ar trebui să 
aibă un mandat transsectorial și ar trebui să 
completeze, dacă este necesar, acordurile la 
nivel sectorial. În plus, statele membre ar 
trebui să desemneze, să instituie sau să 
faciliteze instituirea unor organisme 
competente care să sprijine activitățile 
organismelor din sectorul public ce permit 
reutilizarea anumitor categorii de date 
protejate. Sarcinile acestora ar putea 
include acordarea accesului la date, în 
cazul în care acest lucru este prevăzut de 
legislația sectorială a Uniunii sau a statelor 
membre. Aceste organisme competente ar 
trebui să ofere sprijin organismelor din 
sectorul public prin utilizarea de tehnici de 
ultimă generație, inclusiv a unor medii 
securizate de prelucrare a datelor, care să 
permită analiza datelor într-un mod care să 
protejeze confidențialitatea informațiilor. O 
astfel de structură de sprijin ar putea 
sprijini persoanele vizate și pe deținătorii 
de date în ceea ce privește gestionarea 
consimțămintelor și a permisiunilor, 
inclusiv a consimțământului sau 
permisiunii de reutilizare pentru anumite 
domenii de cercetare științifică, în 
conformitate cu standardele etice 
recunoscute pentru cercetarea științifică. 
Organismele competente nu ar trebui să 
aibă o funcție de supraveghere, aceasta 
fiind rezervată autorităților de 
supraveghere prevăzute în Regulamentul 
(UE) 2016/679. Fără a aduce atingere 
competențelor de supraveghere ale 
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autorităților pentru protecția datelor, 
prelucrarea datelor ar trebui efectuată sub 
responsabilitatea organismului din sectorul 
public responsabil de registrul care conține 
datele, care rămâne operatorul de date în 
sensul Regulamentului (UE) 2016/679 în 
ceea ce privește datele cu caracter personal. 
Statele membre pot institui unul sau mai 
multe organisme competente, care ar putea 
acționa în diferite sectoare, respectând 
totodată pe deplin competențele 
autorităților de supraveghere în temeiul 
Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Se preconizează că furnizorii de 
servicii de partajare de date (intermediarii 
de date) vor juca un rol-cheie în economia 
bazată pe date, ca instrument de facilitare a 
agregării și a schimbului unor volume 
substanțiale de date relevante. Intermediarii 
de date care oferă servicii ce conectează 
diferiții actori au potențialul de a contribui 
la punerea în comun eficientă a datelor, 
precum și la facilitarea partajării bilaterale 
de date. Intermediarii de date specializați 
care sunt independenți atât de deținătorii de 
date, cât și de utilizatorii de date pot avea 
un rol de facilitare în apariția unor noi 
ecosisteme bazate pe date independente de 
orice jucător cu o putere semnificativă pe 
piață. Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice numai furnizorilor de servicii de 
partajare de date care au ca obiectiv 
principal înființarea unei întreprinderi, 
stabilirea unei relații juridice și, eventual, 
de natură tehnică între deținătorii de date, 
inclusiv persoanele vizate, pe de o parte, și 
potențialii utilizatori, pe de altă parte, și ar 
trebui să asiste ambele părți la o tranzacție 
de active de date între cele două. Acesta ar 
trebui să acopere numai serviciile care 

(22) Se preconizează că furnizorii de 
servicii de intermediere a datelor 
(intermediarii de date) vor juca un rol 
esențial în economia datelor, în special în 
sprijinirea practicilor de intermediere a 
datelor între deținătorii de date și 
utilizatorii de date, pe baza unor acorduri 
voluntare sau a legislației Uniunii sau a 
statelor membre, precum și în furnizarea 
de date de către persoanele vizate 
utilizatorilor de date pe baza 
consimțământului. Ei ar putea deveni un 
instrument de facilitare a agregării și a 
schimbului unor volume substanțiale de 
date relevante. Intermediarii de date care 
oferă servicii ce conectează diferiții actori 
au potențialul de a contribui la punerea în 
comun eficientă a datelor, precum și la 
facilitarea partajării bilaterale de date. 
Intermediarii de date specializați care sunt 
independenți atât de persoanele vizate și 
deținătorii de date, cât și de utilizatorii de 
date pot avea un rol de facilitare în apariția 
unor noi ecosisteme bazate pe date 
independente de orice jucător cu o putere 
semnificativă pe piață. Prezentul 
regulament ar trebui să se aplice numai 
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vizează intermedierea între un număr 
nedefinit de deținători de date și utilizatorii 
de date, excluzând serviciile de partajare 
de date care sunt destinate să fie utilizate 
de un grup închis de deținători și utilizatori 
de date. Ar trebui excluși furnizorii de 
servicii de tip cloud computing, precum și 
furnizorii de servicii care obțin date de la 
deținătorii de date, agregă, îmbogățesc sau 
transformă datele și acordă licențe 
utilizatorilor de date pentru utilizarea 
datelor rezultate, fără a stabili o relație 
directă între deținătorii de date și 
utilizatorii de date, de exemplu brokeri 
publicitari sau de date, firme de consultanță 
în materie de date, furnizori de produse de 
date care rezultă din valoarea adăugată 
conferită datelor de către furnizorul de 
servicii. În același timp, furnizorilor de 
servicii de partajare de date ar trebui să li 
se permită să efectueze adaptări ale datelor 
care fac obiectul schimburilor, în măsura în 
care acest lucru îmbunătățește gradul de 
utilizare a datelor de către utilizatorul de 
date, dacă utilizatorul dorește acest lucru, 
de exemplu să le transforme în formate 
specifice. În plus, serviciile care se axează 
pe intermedierea de conținuturi, în special 
conținuturi protejate prin drepturi de autor, 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. Platformele de 
schimb de date care sunt utilizate exclusiv 
de un singur deținător de date pentru a 
permite utilizarea datelor pe care le deține, 
precum și platformele dezvoltate în 
contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au ca 
obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și care permit 
servicii cu valoare adăugată nu ar trebui să 
intre sub incidența prezentului regulament. 
„Furnizorii de sisteme centralizate de 
raportare” în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 53 din 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului42, precum și 
„prestatorii de servicii de informare cu 
privire la conturi” în sensul articolului 4 

furnizorilor de servicii de intermediere de 
date care au ca obiectiv principal 
înființarea unei întreprinderi, stabilirea unei 
relații juridice și de natură tehnică între 
persoanele vizate și deținătorii de date, pe 
de o parte, și potențialii utilizatori, pe de 
altă parte, și ar trebui să asiste ambele părți 
la o tranzacție de active de date între cele 
două. Acesta ar trebui să acopere numai 
serviciile care vizează intermedierea între 
un număr nedefinit de persoane vizate și 
deținători de date, pe de o parte, și 
utilizatorii de date, pe de altă parte, 
excluzând serviciile de intermediere de 
date care sunt destinate să fie utilizate de 
un grup închis de persoane vizate, 
deținători și utilizatori de date. Ar trebui 
excluși furnizorii de servicii de tip cloud 
computing, precum și furnizorii de servicii 
care obțin date de la persoanele vizate și 
deținătorii de date, agregă, îmbogățesc sau 
transformă datele și acordă licențe 
utilizatorilor de date pentru utilizarea 
datelor rezultate, fără a stabili o relație 
directă între, pe de o parte, persoanele 
vizate și deținătorii de date și, pe de altă 
parte, utilizatorii de date, de exemplu 
brokeri publicitari sau de date, firme de 
consultanță în materie de date, furnizori de 
produse de date care rezultă din valoarea 
adăugată conferită datelor de către 
furnizorul de servicii. În același timp, 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date ar trebui să li se permită să efectueze 
adaptări ale datelor care fac obiectul 
schimburilor, în măsura în care acest lucru 
îmbunătățește gradul de utilizare a datelor 
de către utilizatorul de date, dacă 
utilizatorul dorește acest lucru, de exemplu 
să le transforme în formate specifice. În 
plus, serviciile care se axează pe 
intermedierea de conținuturi, în special 
conținuturi protejate prin drepturi de autor, 
nu ar trebui să intre sub incidența 
prezentului regulament. Platformele de 
schimb de date care sunt utilizate exclusiv 
de un singur deținător de date pentru a 
permite utilizarea datelor pe care le deține, 
precum și platformele dezvoltate în 
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punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului43 
nu ar trebui considerați furnizori de servicii 
de partajare de date în sensul prezentului 
regulament. Entitățile care își limitează 
activitățile la facilitarea utilizării datelor 
puse la dispoziție pe baza altruismului în 
materie de date și care funcționează fără 
scop lucrativ nu ar trebui să intre sub 
incidența capitolului III din prezentul 
regulament, deoarece această activitate 
servește obiectivelor de interes general 
prin creșterea volumului de date 
disponibile în astfel de scopuri.

contextul obiectelor și dispozitivelor 
conectate la internetul obiectelor care au ca 
obiectiv principal asigurarea 
funcționalităților obiectului sau 
dispozitivului conectat și care permit 
servicii cu valoare adăugată nu ar trebui să 
intre sub incidența prezentului regulament. 
„Furnizorii de sisteme centralizate de 
raportare” în sensul articolului 4 
alineatul (1) punctul 53 din 
Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului42, precum și 
„prestatorii de servicii de informare cu 
privire la conturi” în sensul articolului 4 
punctul 19 din Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului43 
nu ar trebui considerați furnizori de servicii 
de intermediere de date în sensul 
prezentului regulament. Entitățile care își 
limitează activitățile la facilitarea utilizării 
datelor puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date și care 
funcționează fără scop lucrativ nu ar trebui 
să intre sub incidența capitolului III din 
prezentul regulament, deoarece această 
activitate servește obiectivelor de interes 
public prin creșterea volumului de date 
disponibile în astfel de scopuri.

_________________ _________________
42 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 
privind piețele instrumentelor financiare și 
de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE, JO L 173/349.

42 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 mai 2014 
privind piețele instrumentelor financiare și 
de modificare a Directivei 2002/92/CE și a 
Directivei 2011/61/UE, JO L 173/349.

43 Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010, și de abrogare a 
Directivei 2007/64/CE.

43 Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieței interne, de modificare 
a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 
2013/36/UE și a Regulamentului (UE) 
nr. 1093/2010, și de abrogare a 
Directivei 2007/64/CE.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
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Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) O categorie specifică de 
intermediari de date include furnizorii de 
servicii de partajare de date care își oferă 
serviciile persoanelor vizate în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679. Acești 
furnizori se concentrează exclusiv asupra 
datelor cu caracter personal și urmăresc 
să consolideze controlul individual al 
agenției și al persoanelor fizice asupra 
datelor care le aparțin. Aceștia ar ajuta 
persoanele fizice să își exercite drepturile 
în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, 
în special în ceea ce privește gestionarea 
consimțământului lor pentru prelucrarea 
datelor, dreptul de acces la propriile date, 
dreptul la rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte, dreptul de ștergere sau 
dreptul „de a fi uitat”, dreptul de a 
restricționa prelucrarea și dreptul la 
portabilitatea datelor, care permite 
persoanelor vizate să își transfere datele cu 
caracter personal de la un operator la altul. 
În acest context, este important ca modelul 
lor de lucru să garanteze că nu există 
stimulente divergente care să încurajeze 
persoanele fizice să pună la dispoziție mai 
multe date pentru prelucrare decât cele care 
sunt în interesul propriu al persoanelor 
fizice. Ar putea fi inclusă consilierea 
persoanelor fizice cu privire la utilizările 
datelor lor pe care le-ar putea permite și 
efectuarea de controale aferente obligației 
de diligență cu privire la utilizatorii datelor 
înainte de a le permite să contacteze 
persoanele vizate, pentru a evita practicile 
frauduloase. În anumite situații, ar putea fi 
de dorit să se reunească datele efective într-
un spațiu de stocare a datelor cu caracter 
personal sau un „spațiu al datelor cu 
caracter personal”, astfel încât prelucrarea 
să poată avea loc în spațiul respectiv fără 
ca datele cu caracter personal să fie 
transmise unor părți terțe, pentru a 
maximiza protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private.

(23) O categorie specifică de 
intermediari de date include furnizorii de 
servicii de intermediere de date care își 
oferă serviciile persoanelor vizate în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679. Acești 
furnizori urmăresc să consolideze controlul 
individual al agenției și, în special, al 
persoanelor fizice asupra datelor care le 
privesc. Aceștia ar ajuta persoanele fizice 
să își exercite drepturile în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, în special 
în ceea ce privește acordarea și retragerea 
consimțământului lor pentru prelucrarea 
datelor, dreptul de acces la propriile date, 
dreptul la rectificarea datelor cu caracter 
personal inexacte, dreptul de ștergere sau 
dreptul „de a fi uitat”, dreptul de a 
restricționa prelucrarea și dreptul la 
portabilitatea datelor, care permite 
persoanelor vizate să își transfere datele cu 
caracter personal de la un operator la altul. 
În acest context, este important ca modelul 
lor de lucru să garanteze că nu există 
stimulente divergente care să încurajeze 
persoanele fizice să pună la dispoziție mai 
multe date pentru prelucrare decât cele care 
sunt în interesul propriu al persoanelor 
fizice. Ar putea fi inclusă consilierea 
persoanelor fizice cu privire la utilizările 
datelor lor pe care le-ar putea permite și 
efectuarea de controale aferente obligației 
de diligență cu privire la utilizatorii datelor 
înainte de a le permite să contacteze 
persoanele vizate, pentru a evita practicile 
frauduloase. În anumite situații, ar putea fi 
de dorit să se reunească datele efective într-
un spațiu de stocare a datelor cu caracter 
personal sau un „spațiu al datelor cu 
caracter personal”, astfel încât prelucrarea 
să poată avea loc în spațiul respectiv fără 
ca datele cu caracter personal să fie 
transmise unor părți terțe, pentru a 
maximiza protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Cooperativele de date urmăresc să 
consolideze poziția persoanelor fizice în 
ceea ce privește luarea de decizii în 
cunoștință de cauză înainte de a-și da 
consimțământul pentru utilizarea datelor, 
influențând termenii și condițiile 
organizațiilor utilizatorilor de date aferente 
utilizării datelor sau soluționând 
eventualele litigii dintre membrii unui 
grup cu privire la modul în care pot fi 
utilizate datele atunci când acestea se 
referă la mai multe persoane vizate din 
cadrul grupului respectiv. În acest context, 
este important să se recunoască faptul că 
drepturile în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 pot fi 
exercitate numai de fiecare persoană în 
parte și nu pot fi conferite sau delegate 
unei cooperative de date. Cooperativele de 
date ar putea oferi, de asemenea, un mijloc 
util întreprinderilor unipersonale, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii care, în ceea ce privește 
cunoștințele legate de partajarea de date, 
sunt adesea comparabile cu persoanele 
fizice.

(24) Cooperativele de date urmăresc să 
atingă o serie de obiective, în special să 
consolideze poziția persoanelor fizice 
pentru a face alegeri în cunoștință de cauză 
înainte de a-și da consimțământul pentru 
utilizarea datelor, influențând termenii și 
condițiile organizațiilor utilizatorilor de 
date aferente utilizării datelor într-un mod 
care oferă opțiuni mai bune membrilor 
individuali ai grupului sau găsind 
eventual soluții la pozițiile opuse ale 
membrilor individuali ai unui grup cu 
privire la modul în care pot fi utilizate 
datele atunci când acestea se referă la mai 
multe persoane vizate din cadrul grupului 
respectiv. În acest context, este important 
să se recunoască faptul că drepturile în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 pot 
fi exercitate numai de fiecare persoană în 
parte și nu pot fi conferite sau delegate 
unei cooperative de date. Cooperativele de 
date ar putea oferi, de asemenea, un mijloc 
util întreprinderilor unipersonale, 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii care, în ceea ce privește 
cunoștințele legate de partajarea de date, 
sunt adesea comparabile cu persoanele 
fizice.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de partajare de date, în special 
în ceea ce privește utilizarea datelor și 
respectarea condițiilor impuse de 
deținătorii de date, este necesar să se 

(25) Pentru a spori încrederea în astfel 
de servicii de intermediere de date, în 
special în ceea ce privește utilizarea datelor 
și respectarea condițiilor impuse de 
persoanele vizate și deținătorii de date, este 
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creeze un cadru de reglementare la nivelul 
Uniunii care să stabilească cerințe extrem 
de armonizate legate de furnizarea fiabilă a 
unor astfel de servicii de partajare de date. 
Acest lucru va contribui la asigurarea unui 
control mai bun al accesului la datele 
proprii și al utilizării acestora din partea 
deținătorilor și a utilizatorilor de date, în 
conformitate cu dreptul Uniunii. Atât în 
situațiile în care partajarea de date are loc 
în contextul relațiilor dintre întreprinderi, 
cât și în contextul relațiilor dintre 
întreprinderi și consumatori, furnizorii de 
servicii de partajare de date ar trebui să 
ofere o modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de partajare 
de date pot pune la dispoziție, de 
asemenea, o infrastructură tehnică specifică 
pentru interconectarea deținătorilor de date 
și a utilizatorilor de date.

necesar să se creeze un cadru de 
reglementare la nivelul Uniunii care să 
stabilească cerințe extrem de armonizate 
legate de furnizarea fiabilă a unor astfel de 
servicii de partajare de date. Acest lucru va 
contribui la asigurarea unui control mai 
bun al accesului la datele proprii și al 
utilizării acestora din partea persoanelor 
vizate și a deținătorilor de date, precum și 
a utilizatorilor de date, în conformitate cu 
dreptul Uniunii. Atât în situațiile în care 
partajarea de date are loc în contextul 
relațiilor dintre întreprinderi, cât și în 
contextul relațiilor dintre întreprinderi și 
consumatori, furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui să ofere o 
modalitate nouă, „europeană”, de 
guvernanță a datelor, prin asigurarea unei 
separări în economia bazată pe date între 
furnizarea, intermedierea și utilizarea 
datelor. Furnizorii de servicii de 
intermediere de date pot pune la dispoziție, 
de asemenea, o infrastructură tehnică 
specifică pentru interconectarea 
persoanelor vizate și a deținătorilor de 
date cu utilizatorii de date.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
deținătorii și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de partajare de date este 
neutralitatea furnizorilor de servicii de 
partajare de date în ceea ce privește datele 
care fac obiectul schimburilor între 
deținătorii de date și utilizatorii de date. 
Prin urmare, furnizorii de servicii de 
partajare de date trebuie să acționeze 
numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
fac obiectul schimburilor în niciun alt scop. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 

(26) Un element-cheie pentru asigurarea 
încrederii și a unui control sporit pentru 
persoanele vizate și deținătorii de date, 
precum și utilizatorii de date în cadrul 
serviciilor de intermediere de date este 
neutralitatea furnizorilor de servicii de 
intermediere de date în ceea ce privește 
datele care fac obiectul schimburilor între, 
pe de o parte, persoanele vizate și 
deținătorii de date și, pe de altă parte, 
utilizatorii de date. Prin urmare, furnizorii 
de servicii de partajare de date trebuie să 
acționeze numai ca intermediari în cadrul 
tranzacțiilor și să nu utilizeze datele care 
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separare structurală între serviciul de 
partajare de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de partajare de date 
ar trebui să fie furnizat prin intermediul 
unei entități juridice care să fie distinctă de 
celelalte activități ale furnizorului respectiv 
de servicii de partajare de date. Furnizorii 
de servicii de partajare de date care 
intermediază schimbul de date între 
persoane fizice în calitate de deținători de 
date și persoane juridice ar trebui, în plus, 
să aibă o responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul 
deținătorilor de date.

fac obiectul schimburilor în niciun alt scop, 
cu excepția cazului în care sunt folosite 
strict pentru a-și îmbunătăți serviciile. 
Acest lucru va necesita, de asemenea, o 
separare structurală între serviciul de 
intermediere de date și orice alte servicii 
furnizate, astfel încât să se evite 
problemele de conflict de interese. Aceasta 
înseamnă că serviciul de intermediere de 
date ar trebui să fie furnizat prin 
intermediul unei entități juridice care să fie 
distinctă de celelalte activități ale 
furnizorului respectiv de servicii de 
intermediere de date. Furnizorii de 
servicii de partajare de date care 
intermediază schimbul de date între 
persoane fizice în calitate de persoane 
vizate și persoane juridice în calitate de 
utilizatori de date ar trebui, în plus, să aibă 
o responsabilitate fiduciară față de 
persoanele fizice, pentru a se asigura că 
acestea acționează în interesul persoanelor 
vizate. Serviciile de intermediere a datelor 
ar trebui să poată oferi persoanelor vizate 
și deținătorilor de date instrumente și 
servicii specifice suplimentare pentru a 
facilita exercitarea drepturilor 
persoanelor vizate, pe de o parte, și 
schimbul de date, pe de altă parte. Aceste 
instrumente și servicii ar trebui utilizate 
numai la cererea sau după 
consimțământul persoanelor vizate și la 
cererea explicită sau cu aprobarea 
explicită a deținătorului datelor. Aceste 
instrumente și servicii pot include analiza, 
stocarea temporară, agregarea, 
conservarea, conversia, anonimizarea, 
pseudonimizarea; Instrumentele oferite 
terților în acest context nu ar trebui să 
utilizeze datele în alte scopuri.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul
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(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către furnizorii de servicii de partajare de 
date a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, acești furnizori ar trebui să 
aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în 
cazul în care un furnizor de servicii de 
partajare de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești furnizori de servicii de partajare 
de date manipulează date cu caracter 
personal, precum și date comerciale 
confidențiale, care necesită o monitorizare 
atentă a respectării de către acești furnizori 
de servicii a condițiilor prevăzute în 
prezentul regulament. Pentru a stabili dacă 
un astfel de furnizor de servicii de partajare 
de date oferă servicii în cadrul Uniunii, ar 
trebui să se stabilească dacă este evident că 
acesta intenționează să ofere servicii 
persoanelor din unul sau mai multe state 
membre. Simpla accesibilitate în Uniune a 
site-ului web sau a unei adrese de e-mail și 
a altor date de contact ale furnizorului de 
servicii de partajare de date sau utilizarea 
unei limbi utilizate în general în țara terță 
în care este stabilit furnizorul de servicii de 
partajare de date ar trebui considerată 
insuficientă pentru a se stabili o astfel de 
intenție. Cu toate acestea, factori precum 
utilizarea unei limbi sau a unei monede 
utilizate în general în unul sau mai multe 
state membre cu posibilitatea de a comanda 
servicii în respectiva limbă sau 
menționarea unor utilizatori din Uniune pot 
conduce la concluzia că furnizorul de 
servicii de partajare de date intenționează 
să ofere servicii în Uniune. Reprezentantul 
ar trebui să acționeze în numele 
furnizorului de servicii de partajare de date, 
iar autoritățile competente ar trebui să 
poată contacta reprezentantul. 
Reprezentantul ar trebui să fie desemnat 
explicit printr-un mandat scris al 
furnizorului de servicii de partajare de date 
să acționeze în numele acestuia în privința 
obligațiilor care îi revin acestuia în temeiul 

(27) Pentru a se asigura respectarea de 
către furnizorii de servicii de intermediere 
de date a condițiilor prevăzute în prezentul 
regulament, acești furnizori ar trebui să 
aibă un sediu în Uniune. Alternativ, în 
cazul în care un furnizor de servicii de 
intermediere de date care nu este stabilit în 
Uniune oferă servicii în cadrul Uniunii, 
acesta ar trebui să desemneze un 
reprezentant. Desemnarea unui 
reprezentant este necesară, având în vedere 
că acești furnizori de servicii de 
intermediere de date manipulează date cu 
caracter personal, precum și date 
comerciale confidențiale, care necesită o 
monitorizare atentă a respectării de către 
acești furnizori de servicii a condițiilor 
prevăzute în prezentul regulament. Pentru a 
stabili dacă un astfel de furnizor de servicii 
de intermediere de date oferă servicii în 
cadrul Uniunii, ar trebui să se stabilească 
dacă este evident că acesta intenționează să 
ofere servicii persoanelor din unul sau mai 
multe state membre. Simpla accesibilitate 
în Uniune a site-ului web sau a unei adrese 
de e-mail și a altor date de contact ale 
furnizorului de servicii de intermediere de 
date sau utilizarea unei limbi utilizate în 
general în țara terță în care este stabilit 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date ar trebui considerată insuficientă 
pentru a se stabili o astfel de intenție. Cu 
toate acestea, factori precum utilizarea unei 
limbi sau a unei monede utilizate în general 
în unul sau mai multe state membre cu 
posibilitatea de a comanda servicii în 
respectiva limbă sau menționarea unor 
utilizatori din Uniune pot conduce la 
concluzia că furnizorul de servicii de 
intermediere de date intenționează să ofere 
servicii în Uniune. Reprezentantul ar trebui 
să acționeze în numele furnizorului de 
servicii de intermediere de date, iar 
autoritățile competente ar trebui să poată 
contacta reprezentantul. Reprezentantul ar 
trebui să fie desemnat explicit printr-un 
mandat scris al furnizorului de servicii de 
intermediere de date să acționeze în 
numele acestuia în privința obligațiilor care 
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prezentului regulament. îi revin acestuia în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de partajare de date de a respecta 
Regulamentul (UE) 2016/679 și nici 
responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. În cazul în care 
furnizorii de servicii de partajare de date 
sunt operatori sau persoane împuternicite 
de operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au 
obligația de a respecta normele prevăzute 
de regulamentul respectiv. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării legislației în materie de 
concurență.

(28) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere obligației furnizorilor de 
servicii de intermediere de date de a 
respecta Regulamentul (UE) 2016/679 și 
nici responsabilității autorităților de 
supraveghere de a asigura conformitatea cu 
regulamentul respectiv. Dacă furnizorii de 
servicii de intermediere de date 
prelucrează date cu caracter personal, 
prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere protecției datelor cu 
caracter personal. În cazul în care 
furnizorii de servicii de intermediere de 
date sunt operatori sau persoane 
împuternicite de operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, aceștia au 
obligația de a respecta normele prevăzute 
de regulamentul respectiv. De asemenea, 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere aplicării legislației în materie de 
concurență.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Furnizorii de servicii de partajare 
de date ar trebui, de asemenea, să ia măsuri 
pentru a asigura respectarea legislației în 
materie de concurență. Partajarea de date 
poate genera diferite tipuri de creșteri ale 
eficienței, dar poate conduce, de asemenea, 
la restrângerea concurenței, în special în 
cazul în care include partajarea de 

(29) Furnizorii de servicii de 
intermediere de date ar trebui, de 
asemenea, să ia măsuri pentru a asigura 
respectarea legislației în materie de 
concurență. Partajarea de date poate genera 
diferite tipuri de creșteri ale eficienței, dar 
poate conduce, de asemenea, la 
restrângerea concurenței, în special în 
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informații sensibile din punct de vedere al 
concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

cazul în care include partajarea de 
informații sensibile din punct de vedere al 
concurenței. Acest lucru este valabil în 
special în situațiile în care partajarea de 
date permite întreprinderilor să afle 
strategiile de piață ale concurenților lor 
existenți sau potențiali. Informațiile 
sensibile din punct de vedere al 
concurenței includ, de regulă, informații 
privind prețurile, costurile de producție, 
cantitățile, cifrele de afaceri, vânzările sau 
capacitățile viitoare.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Ar trebui instituită o procedură de 
notificare pentru serviciile de partajare de 
date, pentru a se asigura o guvernanță a 
datelor în cadrul Uniunii bazată pe un 
schimb fiabil de date. Beneficiile unui 
mediu de încredere ar fi cel mai bine 
obținute prin impunerea unei serii de 
cerințe pentru furnizarea serviciilor de 
partajare de date, dar fără a fi necesară o 
decizie sau un act administrativ explicit din 
partea autorității competente pentru 
furnizarea unor astfel de servicii.

(30) Ar trebui instituită o procedură de 
notificare pentru serviciile de intermediere 
de date, pentru a se asigura o guvernanță a 
datelor în cadrul Uniunii bazată pe un 
schimb fiabil de date. Beneficiile unui 
mediu de încredere ar fi cel mai bine 
obținute prin impunerea unei serii de 
cerințe pentru furnizarea serviciilor de 
intermediere de date, dar fără a fi necesară 
o decizie sau un act administrativ explicit 
din partea autorității competente pentru 
furnizarea unor astfel de servicii.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de partajare de 
date să trimită o notificare numai autorității 
competente desemnate din statul membru 
în care se află sediul său principal sau în 
care se află reprezentantul său legal. O 

(31) Pentru a sprijini furnizarea 
transfrontalieră eficace de servicii, ar trebui 
să i se solicite furnizorului de servicii de 
intermediere de date să trimită o notificare 
numai autorității competente desemnate 
din statul membru în care se află sediul său 
principal sau în care se află reprezentantul 
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astfel de notificare nu ar trebui să implice 
mai mult decât o simplă declarație privind 
intenția de a furniza astfel de servicii și ar 
trebui completată numai cu informațiile 
prevăzute în prezentul regulament.

său legal. O astfel de notificare nu ar trebui 
să implice mai mult decât o simplă 
declarație privind intenția de a furniza 
astfel de servicii și ar trebui completată 
numai cu informațiile prevăzute în 
prezentul regulament.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de partajare de date în Uniune ar 
trebui să fie statul membru în care se află 
administrația centrală a acestuia în Uniune. 
Sediul principal al unui furnizor de servicii 
de partajare de date în Uniune ar trebui să 
fie stabilit pe baza unor criterii obiective și 
ar trebui să implice exercitarea efectivă și 
reală a activităților de gestionare.

(32) Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de intermediere de date în Uniune 
ar trebui să fie statul membru în care se 
află administrația centrală a acestuia în 
Uniune. Sediul principal al unui furnizor de 
servicii de intermediere de date în Uniune 
ar trebui să fie stabilit pe baza unor criterii 
obiective și ar trebui să implice exercitarea 
efectivă și reală a activităților de 
gestionare.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Autoritățile competente desemnate 
să monitorizeze conformitatea serviciilor 
de partajare de date cu cerințele 
prezentului regulament ar trebui alese pe 
baza capacității și a expertizei lor în ceea 
ce privește partajarea de date orizontală sau 
sectorială și ar trebui să fie independente, 
precum și transparente și imparțiale în 
îndeplinirea sarcinilor lor. Statele membre 
ar trebui să notifice Comisiei identitatea 
autorităților competente desemnate.

(33) Autoritățile competente desemnate 
să monitorizeze conformitatea serviciilor 
de intermediere de date cu cerințele 
prezentului regulament ar trebui alese pe 
baza capacității și a expertizei lor în ceea 
ce privește partajarea de date orizontală sau 
sectorială și ar trebui să fie independente, 
precum și transparente și imparțiale în 
îndeplinirea sarcinilor lor. Statele membre 
ar trebui să notifice Comisiei identitatea 
autorităților competente desemnate.

Amendamentul 31
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Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Cadrul de notificare prevăzut în 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere normelor suplimentare specifice 
pentru furnizarea de servicii de partajare 
de date aplicabile prin intermediul 
legislației sectoriale.

(34) Cadrul de notificare prevăzut în 
prezentul regulament nu ar trebui să aducă 
atingere normelor suplimentare specifice 
pentru furnizarea de servicii de 
intermediere de date aplicabile prin 
intermediul legislației sectoriale.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Există un potențial ridicat în ceea 
ce privește utilizarea datelor puse la 
dispoziție în mod voluntar de către 
persoanele vizate pe baza 
consimțământului acestora sau, în cazul în 
care este vorba de date fără caracter 
personal, puse la dispoziție de către 
persoane juridice, în scopuri de interes 
general. Astfel de scopuri ar include 
asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității, facilitarea elaborării de 
statistici oficiale sau îmbunătățirea 
furnizării de servicii publice. Sprijinul 
acordat cercetării științifice, inclusiv, de 
exemplu, dezvoltarea tehnologică și 
demonstrația, cercetarea fundamentală, 
cercetarea aplicată și cercetarea finanțată 
din fonduri private, ar trebui să fie luat în 
considerare și, de asemenea, și scopurile 
de interes general. Prezentul regulament 
urmărește să contribuie la crearea unor 
rezerve de date puse la dispoziție pe baza 
altruismului în materie de date, care să aibă 
o dimensiune suficientă pentru a permite 
analiza datelor și învățarea automată, 
inclusiv la nivel transfrontalier în Uniune.

(35) Există un potențial ridicat în ceea 
ce privește utilizarea datelor puse la 
dispoziție în mod voluntar de către 
persoanele vizate pe baza 
consimțământului acestora sau, în cazul în 
care este vorba de date fără caracter 
personal, puse la dispoziție de către 
persoane juridice, în scopuri de interes 
public. Astfel de scopuri ar include 
asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității și a educației, facilitarea 
elaborării de statistici oficiale sau 
îmbunătățirea furnizării de servicii publice. 
Sprijinul acordat cercetării științifice, 
inclusiv, de exemplu, dezvoltarea 
tehnologică și demonstrația, cercetarea 
fundamentală, cercetarea aplicată și 
cercetarea finanțată din fonduri private, 
poate îndeplini, de asemenea, scopurile de 
interes public. Prezentul regulament 
urmărește să contribuie la crearea unor 
rezerve de date interoperabile puse la 
dispoziție pe baza altruismului în materie 
de date, care să aibă o dimensiune 
suficientă pentru a permite analiza datelor 
și învățarea automată, inclusiv la nivel 
transfrontalier în Uniune.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes general prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să se poată înregistra ca 
„organizații de promovare a altruismului în 
materie de date recunoscute în Uniune”. 
Acest lucru ar putea conduce la crearea 
unor depozite de date. Întrucât înregistrarea 
într-un stat membru ar fi valabilă pe întreg 
teritoriul Uniunii, acest lucru ar trebui să 
faciliteze utilizarea transfrontalieră a 
datelor în cadrul Uniunii și apariția unor 
rezerve de date care să acopere mai multe 
state membre. În acest sens, persoanele 
vizate ar fi de acord cu anumite scopuri 
ale prelucrării datelor, dar ar putea, de 
asemenea, să își dea consimțământul 
pentru prelucrarea datelor în anumite 
domenii de cercetare sau în anumite părți 
ale proiectelor de cercetare, deoarece, 
deseori, nu este posibil să se identifice pe 
deplin scopul prelucrării datelor cu 
caracter personal în scopuri de cercetare 
științifică la momentul colectării datelor. 
Persoanele juridice și-ar putea acorda 
permisiunea cu privire la prelucrarea datele 
lor fără caracter personal pentru o serie de 
scopuri care nu sunt definite la momentul 
acordării permisiunii. Respectarea 
voluntară de către astfel de entități 
înregistrate a unui set de cerințe ar trebui să 
confere încredere că datele puse la 
dispoziție în scopuri altruiste servesc unui 
scop de interes general. O astfel de 
încredere ar trebui să rezulte în special din 
faptul că locul de stabilire este în Uniune, 
precum și din cerința ca entitățile 
înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din 
cerințele de transparență și din garanțiile 
specifice instituite pentru a proteja 

(36) Entitățile juridice care urmăresc să 
sprijine scopurile de interes public prin 
punerea la dispoziție a unor date relevante 
bazate pe altruismul în materie de date la 
scară largă și care îndeplinesc anumite 
cerințe ar trebui să poată solicita să fie 
înregistrate ca „platforme de date de 
interes public”. Acest lucru ar putea 
conduce la crearea unor depozite de date. 
Întrucât înregistrarea într-un stat membru 
ar fi valabilă pe întreg teritoriul Uniunii, 
acest lucru ar trebui să faciliteze utilizarea 
transfrontalieră a datelor în cadrul Uniunii 
și apariția unor rezerve de date care să 
acopere mai multe state 
membre. Persoanele juridice și-ar putea 
acorda permisiunea cu privire la 
prelucrarea datele lor fără caracter personal 
pentru o serie de scopuri care nu sunt 
definite la momentul acordării permisiunii. 
Respectarea de către astfel de entități 
înregistrate a unui set de cerințe ar trebui să 
confere încredere că datele puse la 
dispoziție în scopuri altruiste servesc unui 
scop de interes general. O astfel de 
încredere ar trebui să rezulte în special din 
faptul că locul de stabilire sau un 
reprezentant legal se află în Uniune, 
precum și din cerința ca entitățile 
înregistrate să nu aibă scop lucrativ, din 
cerințele de transparență și din garanțiile 
specifice instituite pentru a proteja 
drepturile și interesele persoanelor vizate și 
ale societăților. Alte garanții ar trebui să 
includă posibilitatea prelucrării datelor 
relevante într-un mediu de prelucrare 
securizat gestionat de entitatea înregistrată, 
de mecanisme de supraveghere, precum 
consiliile sau comisiile de etică, inclusiv 
reprezentanți ai societății civile și ai 
comunităților relevante afectate, pentru a 
se asigura că operatorul de date menține 
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drepturile și interesele persoanelor vizate și 
ale societăților. Alte garanții ar trebui să 
includă posibilitatea prelucrării datelor 
relevante într-un mediu de prelucrare 
securizat gestionat de entitatea înregistrată, 
de mecanisme de supraveghere, precum 
consiliile sau comisiile de etică, pentru a se 
asigura că operatorul de date menține 
standarde înalte de etică științifică, 
mijloace tehnice eficace de retragere sau 
modificare a consimțământului în orice 
moment, pe baza obligațiilor de informare 
ale persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, precum și 
mijloace prin care persoanele vizate să 
rămână informate cu privire la utilizarea 
datelor pe care le-au pus la dispoziție.

standarde înalte de etică științifică și de 
protecție a drepturilor fundamentale, 
mijloace tehnice eficace de retragere sau 
modificare a consimțământului în orice 
moment, pe baza obligațiilor de informare 
ale persoanelor împuternicite de către 
operatori în temeiul Regulamentului (UE) 
2016/679, precum și mijloace prin care 
persoanele vizate să rămână informate cu 
privire la utilizarea datelor pe care le-au 
pus la dispoziție.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care urmăresc să se 
implice în activități bazate pe altruismul în 
materie de date în temeiul dreptului 
național. Acesta se bazează pe cerințele 
legislației naționale de a funcționa în mod 
legal într-un stat membru ca organizație 
fără scop lucrativ. Entitățile care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament ar trebui să poată utiliza titlul 
de „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date 
recunoscută în Uniune”.

(37) Prezentul regulament nu aduce 
atingere înființării, organizării și 
funcționării entităților care urmăresc să se 
implice în activități bazate pe altruismul în 
materie de date în temeiul dreptului 
național. Acesta se bazează pe cerințele 
legislației naționale de a funcționa în mod 
legal într-un stat membru ca organizație 
fără scop lucrativ. Entitățile care 
îndeplinesc cerințele prezentului 
regulament ar trebui să poată utiliza titlul 
de „platforme de date de interes general”.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Considerentul 38
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Organizațiile de promovare a 
altruismului în materie de date 
recunoscute în Uniune ar trebui să poată 
colecta date relevante direct de la persoane 
fizice și juridice sau să prelucreze date 
colectate de alte persoane. De regulă, 
altruismul în materie de date s-ar baza pe 
consimțământul persoanelor vizate în 
sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a) și 
al articolului 9 alineatul (2) litera (a) și în 
conformitate cu cerințele privind 
consimțământul legal în conformitate cu 
articolul 7 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. În 
conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, scopurile 
legate de cercetarea științifică pot fi 
sprijinite prin exprimarea 
consimțământului pentru anumite domenii 
de cercetare științifică atunci când sunt 
respectate standardele etice recunoscute 
pentru cercetarea științifică sau doar pentru 
anumite domenii de cercetare sau părți ale 
proiectelor de cercetare. Articolul 5 
alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că 
prelucrarea ulterioară în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice nu ar trebui să fie 
considerată incompatibilă cu scopurile 
inițiale, în conformitate cu articolul 89 
alineatul (1) din același regulament.

(38) Platformele de date de interes 
public ar trebui să poată colecta date 
relevante direct de la persoane fizice și 
juridice sau să prelucreze date colectate de 
alte persoane. În cazul în care sunt 
operatori sau persoane împuternicite de 
operatori în sensul 
Regulamentului (UE) 2016/679, au 
obligația de a respecta regulamentul 
respectiv. De regulă, altruismul în materie 
de date s-ar baza pe consimțământul 
persoanelor vizate în sensul articolului 6 
alineatul (1) litera (a) și al articolului 9 
alineatul (2) litera (a) și în conformitate cu 
cerințele privind consimțământul legal în 
conformitate cu articolele 7 și 8 din 
Regulamentul (UE) 2016/679. În 
conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, scopurile 
legate de cercetarea științifică pot fi 
sprijinite prin exprimarea 
consimțământului pentru anumite domenii 
de cercetare științifică atunci când sunt 
respectate standardele etice recunoscute 
pentru cercetarea științifică sau doar pentru 
anumite domenii de cercetare sau părți ale 
proiectelor de cercetare. Articolul 5 
alineatul (1) litera (b) din 
Regulamentul (UE) 2016/679 prevede că 
prelucrarea ulterioară în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice nu ar trebui să fie 
considerată incompatibilă cu scopurile 
inițiale, în conformitate cu articolul 89 
alineatul (1) din același regulament. În 
cazul datelor fără caracter personal, 
limitările de utilizare ar trebui să se 
regăsească în permisiunea acordată de 
deținătorul datelor.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Considerentul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei și reprezentanți ai 
spațiilor de date relevante și ai sectoarelor 
specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, 
transporturile și statistica). Comitetul 
european pentru protecția datelor ar trebui 
invitat să numească un reprezentant în 
cadrul Comitetului european pentru 
inovare în domeniul datelor.

(40) Pentru a pune în aplicare cu succes 
cadrul de guvernanță a datelor, ar trebui 
înființat un Comitet european pentru 
inovare în domeniul datelor, sub forma 
unui grup de experți. Comitetul ar trebui să 
fie format din reprezentanți ai statelor 
membre, ai Comisiei și reprezentanți ai 
spațiilor de date relevante și ai sectoarelor 
specifice (cum ar fi sănătatea, agricultura, 
transporturile și statistica), precum și din 
reprezentanți ai societății civile, ai 
mediului universitar, ai organizațiilor de 
cercetare și de standardizare, după caz. 
Comitetul european pentru protecția 
datelor, consiliul de coordonare la nivelul 
Uniunii al [autorităților de supraveghere 
pentru inteligența artificială, astfel cum 
se propune în Propunerea de act privind 
inteligența artificială]1a și Grupul de 
cooperare în materie de securitate 
cibernetică, instituit prin Directiva (UE) 
2016/1148 a Parlamentului European și a 
Consiliului1b, ar trebui invitat să numească 
un reprezentant în cadrul Comitetului 
european pentru inovare în domeniul 
datelor.

_________________
1a„Comitetul european de inteligență 
artificială” din propunerea Comisiei de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului de stabilire a unor norme 
armonizate privind inteligența artificială 
(Legea privind inteligența artificială) și de 
modificare a anumitor acte legislative ale 
Uniunii.
1b Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind măsuri pentru un nivel comun 
ridicat de securitate a rețelelor și a 
sistemelor informatice în Uniune (JO L 
194, 19.7.2016, p. 1).

Amendamentul 37
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Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării normelor din 
legislația privind concurența, în special 
articolelor 101 și 102 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Măsurile 
prevăzute prin prezentul regulament nu ar 
trebui să fie utilizate pentru a restrânge 
concurența într-un mod care să contravină 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este vorba în special de normele 
privind schimbul de informații sensibile 
din punct de vedere al concurenței între 
concurenții existenți sau potențiali prin 
intermediul serviciilor de partajare de 
date.

(44) Prezentul regulament nu ar trebui să 
aducă atingere aplicării normelor din 
legislația privind concurența, în special 
articolelor 101 și 102 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. Măsurile 
prevăzute prin prezentul regulament nu ar 
trebui să fie utilizate pentru a restrânge 
concurența într-un mod care să contravină 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este vorba în special de normele 
privind schimbul de informații sensibile 
din punct de vedere al concurenței între 
concurenții existenți sau potențiali prin 
intermediul serviciilor de intermediere de 
date.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și Comitetul european 
pentru protecția datelor au fost consultate 
în conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(47) și au emis un aviz la [...].

(45) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și Comitetul european 
pentru protecția datelor au fost consultate 
în conformitate cu articolul 42 din 
Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(47 )și au emis un aviz la 10 martie 2021.

_________________ _________________
47 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).

47 Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera circulație 
a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018, p. 39).
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un cadru de notificare și 
supraveghere pentru furnizarea de servicii 
de partajare de date;

(b) un cadru de notificare și 
supraveghere pentru furnizarea de servicii 
de intermediere de date;

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c)  un cadru pentru înregistrarea 
voluntară a entităților care colectează și 
prelucrează date puse la dispoziție în 
scopuri altruiste.

(c)  un cadru pentru înregistrarea 
entităților care colectează și prelucrează 
date puse la dispoziție în scopuri altruiste.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu sau fără caracter 
personal. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de partajare de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere nici dispozițiilor specifice ale altor 
acte juridice ale Uniunii în ceea ce privește 
accesul la anumite categorii de date sau 
reutilizarea acestora, nici cerințelor legate 
de prelucrarea datelor cu sau fără caracter 
personal. În cazul în care un act juridic 
sectorial al Uniunii impune organismelor 
din sectorul public, furnizorilor de servicii 
de intermediere de date sau entităților 
înregistrate care furnizează servicii bazate 
pe altruismul în materie de date să respecte 
cerințe tehnice, administrative sau 
organizatorice suplimentare specifice, 
inclusiv printr-un regim de autorizare sau 
de certificare, se aplică, de asemenea, 
dispozițiile din respectivul act juridic 
sectorial al Uniunii.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Dreptul Uniunii și al statelor 
membre privind protecția datelor cu 
caracter personal se aplică oricăror date 
cu caracter personal prelucrate în 
legătură cu prezentul regulament. În 
special, prezentul regulament nu aduce 
atingere Regulamentelor (UE) 2016/6791a 
și (UE) 2018/17251b ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și Directivei 
2002/58/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului1c și nici dispozițiilor 
corespunzătoare din legislația statelor 
membre, inclusiv competențelor și 
prerogativelor autorităților de 
supraveghere.          În caz de divergență 
între dispozițiile prezentului regulament și 
dreptul Uniunii privind protecția datelor 
cu caracter personal, acesta din urmă 
prevalează. Prezentul regulament nu 
creează un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal.
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
1b Regulamentul (UE) 2018/1725 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
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Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 
21.11.2018).
1c Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care se poate 
presupune în mod rezonabil că datele duc 
la identificarea unor persoane fizice sau 
implică posibilitatea identificării lor 
atunci când sunt combinate cu alte seturi 
de date, sau în cazul în care datele cu 
caracter personal și datele fără caracter 
personal dintr-un set de date sunt legate 
în mod indisolubil în seturi de date mixte, 
datele sunt tratate ca date cu caracter 
personal.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „date cu caracter personal” 
înseamnă datele cu caracter personal 
astfel cum sunt definite la articolul 4 
punctul 1 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 45
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Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) „consimțământ” înseamnă 
consimțământ astfel cum este definit la 
articolul 11 punctul 4 din Regulamentul 
(UE) 2016/679 și supus condițiilor 
prevăzute la articolul 7 și la articolul 8 
din regulamentul respectiv;

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) „persoană vizată” înseamnă 
persoană vizată astfel cum este definită la 
articolul 1 punctul 4 din Regulamentul 
(UE) 2016/679;

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „metadate” înseamnă datele 
colectate cu privire la orice activitate a 
unei persoane fizice sau juridice în scopul 
furnizării unui serviciu de partajare de 
date, inclusiv data, ora și datele de 
geolocalizare, durata activității, 
conexiunile stabilite de persoana care 
utilizează serviciul cu alte persoane fizice 
sau juridice;

eliminat

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „deținător de date” înseamnă o 
persoană juridică sau o persoană vizată 
care, în conformitate cu dreptul Uniunii sau 
cu dreptul național aplicabil, are dreptul de 
a acorda acces la anumite date cu caracter 
personal sau fără caracter personal aflate 
sub controlul său sau de a partaja astfel de 
date;

(5) „deținător de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care, în 
conformitate cu dreptul Uniunii sau cu 
dreptul național aplicabil, are dreptul de a 
acorda acces la anumite date fără caracter 
personal aflate sub controlul său sau de a 
partaja astfel de date;

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care este autorizată să utilizeze 
datele respective în scopuri comerciale sau 
necomerciale;

(6) „utilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care are acces 
legal la anumite date cu sau fără caracter 
personal și care are dreptul, inclusiv în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679, 
în cazul datelor cu caracter personal, să 
utilizeze datele respective în scopuri 
comerciale sau necomerciale;

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) „reutilizator de date” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică care 
reutilizează datele;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) „partajare de date” înseamnă (7) „partajare de date” înseamnă 
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furnizarea de date de către un deținător de 
date către un utilizator de date în scopul 
utilizării în comun sau individuale a datelor 
partajate, pe baza unor acorduri voluntare, 
direct sau printr-un intermediar;

furnizarea de date de către un deținător de 
date către un utilizator de date în scopul 
utilizării în comun sau individuale a datelor 
respective, pe baza unor acorduri voluntare 
sau a dreptului Uniunii, precum și 
furnizarea de date de către o persoană 
vizată unui utilizator de date pe baza 
consimțământului, direct sau printr-un 
intermediar;

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) „serviciu de intermediere de date ” 
înseamnă un serviciu care, prin 
furnizarea de servicii tehnice, juridice și 
alte mijloace, stabilește relații între un 
număr nedefinit de persoane vizate și de 
deținători de date, pe de o parte, și 
utilizatori de date, pe de altă parte;

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) „prelucrare” înseamnă prelucrare 
astfel cum este definită la articolul 4 
punctul 2 din Regulamentul (UE) 
2016/679;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) „acces” înseamnă prelucrarea de 
către un utilizator de date a datelor care 

(8) „acces” înseamnă utilizarea de 
date, în conformitate cu cerințe tehnice, 
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au fost furnizate de un deținător de date, 
în conformitate cu cerințe tehnice, juridice 
sau organizatorice specifice, fără a implica 
neapărat transmiterea sau descărcarea 
acestor date;

juridice sau organizatorice specifice, fără a 
implica neapărat transmiterea sau 
descărcarea acestor date;

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă consimțământul acordat de 
persoanele vizate în vederea prelucrării 
datelor cu caracter personal care le 
privesc sau permisiunile acordate de alți 
deținători de date de a li se utiliza datele 
fără caracter personal fără a cere ceva în 
contrapartidă, în scopuri de interes general, 
cum ar fi scopurile de cercetare științifică 
sau îmbunătățirea serviciilor publice;

(10) „altruism în materie de date” 
înseamnă partajarea voluntară de date de 
către deținători de date sau 
consimțământul acordat de o persoană 
vizată în vederea partajării de date, fără a 
cere sau a primi ceva în contrapartidă, în 
scopuri de interes public, cum ar fi 
asistența medicală, combaterea 
schimbărilor climatice, îmbunătățirea 
mobilității, facilitarea întocmirii de 
statistici oficiale, îmbunătățirea serviciilor 
publice, sau scopurile de cercetare 
științifică de interes public;

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) „platformă de date de interes 
public” înseamnă o entitate care 
controlează, facilitează prelucrarea de 
date sau prelucrează ea însăși date în 
temeiul alineatului (10) în scopuri de 
interes public, cum ar fi asistența 
medicală, combaterea schimbărilor 
climatice, îmbunătățirea mobilității, 
facilitarea întocmirii de statistici oficiale, 
îmbunătățirea serviciilor publice, sau în 
scopuri de cercetare științifică de interes 
public;
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Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 12 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt constituite special pentru a 
răspunde nevoilor de interes general și nu 
au caracter industrial sau comercial;

(a) sunt constituite special pentru a 
răspunde nevoilor de interes public și nu au 
caracter industrial sau comercial;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) „mediu de prelucrare securizat” 
înseamnă mediul fizic sau virtual și 
mijloacele organizatorice necesare pentru a 
oferi posibilitatea de reutilizare a datelor 
într-un mod care să permită operatorului 
mediului de prelucrare securizat să 
stabilească și să supravegheze toate 
acțiunile de prelucrare a datelor, inclusiv 
cele de afișare, stocare, să descărcare, 
exportare a datelor și de calculare a datelor 
derivate cu ajutorul algoritmilor 
computaționali.

(14) „mediu de prelucrare securizat” 
înseamnă mediul fizic sau virtual și 
mijloacele organizatorice necesare pentru a 
oferi posibilitatea de reutilizare a datelor 
într-un mod care să asigure respectarea 
legislației aplicabile, în special 
conservarea drepturilor persoanelor vizate 
în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 
și confidențialitatea comercială și 
statistică, după caz, și care să permită 
entității care asigură mediul de prelucrare 
securizat să stabilească și să supravegheze 
toate acțiunile de prelucrare a datelor, 
inclusiv cele de afișare, stocare, de 
descărcare, exportare a datelor și de 
calculare a datelor derivate.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, desemnată în mod explicit să 
acționeze în numele unui furnizor de 
servicii de partajare de date sau al unei 
entități care colectează, pentru obiective de 

(15) „reprezentant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică stabilită în 
Uniune, desemnată în mod explicit să 
acționeze în numele unui furnizor de 
servicii de intermediere de date sau al unei 
entități care colectează, pentru obiective de 
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interes public, date puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în conformitate 
cu principiul altruismului în materie de 
date, care nu este stabilită în Uniune, care 
poate fi abordată de o autoritate națională 
competentă în locul furnizorului de servicii 
de partajare de date sau al entității în 
legătură cu obligațiile care revin 
furnizorului respectiv de servicii de 
partajare de date sau entității respective în 
temeiul prezentului regulament.

interes public, date puse la dispoziție de 
persoane fizice sau juridice în conformitate 
cu principiul altruismului în materie de 
date, care nu este stabilită în Uniune, care 
poate fi abordată de o autoritate națională 
competentă în locul furnizorului de servicii 
de intermediere de date sau al entității în 
legătură cu obligațiile care revin 
furnizorului respectiv de servicii de 
intermediere de date sau entității 
respective în temeiul prezentului 
regulament.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) datele prelucrate în contextul 
ocupării unui loc de muncă.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Dispozițiile din prezentul capitol nu 
creează nicio obligație pentru organismele 
din sectorul public de a permite reutilizarea 
datelor și nici nu exonerează organismele 
din sectorul public de obligațiile de 
confidențialitate care le revin. Prezentul 
capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii 
și nici dreptului național sau acordurilor 
internaționale la care Uniunea sau statele 
membre sunt părți în ceea ce privește 
protecția categoriilor de date prevăzute la 
alineatul (1). Prezentul capitol nu aduce 
atingere dreptului Uniunii și nici dreptului 
național în ceea ce privește accesul la 
documente sau obligațiile care revin 
organismelor din sectorul public în temeiul 
dreptului Uniunii și al dreptului național de 
a permite reutilizarea datelor.

(3) Dispozițiile din prezentul capitol nu 
creează nicio obligație pentru organismele 
din sectorul public de a permite reutilizarea 
datelor și nici nu exonerează organismele 
din sectorul public de obligațiile de 
confidențialitate care le revin în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern. 
Prezentul capitol nu aduce atingere 
dreptului Uniunii și nici dreptului național 
sau acordurilor internaționale la care 
Uniunea sau statele membre sunt părți în 
ceea ce privește protecția categoriilor de 
date prevăzute la alineatul (1). Prezentul 
capitol nu aduce atingere dreptului Uniunii 
și nici dreptului național în ceea ce privește 
accesul la documente sau obligațiile care 
revin organismelor din sectorul public în 
temeiul dreptului Uniunii și al dreptului 
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național de a permite reutilizarea datelor.

Amendamentul 62

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care se pot aplica 
anonimizarea, agregarea sau alte tehnici, 
astfel încât protecțiile prevăzute la 
alineatul (1) să nu se mai aplice, se aplică 
Directiva (UE) 2019/1024, fără a aduce 
atingere dispozițiilor de la articolul 5 din 
directiva respectivă.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici.

(1) Sunt interzise acordurile sau alte 
practici referitoare la reutilizarea datelor 
deținute de organisme din sectorul public, 
conținând categoriile de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1), care acordă 
drepturi exclusive sau care au ca obiect sau 
ca efect acordarea unor astfel de drepturi 
exclusive sau restricționarea disponibilității 
datelor pentru reutilizare de către alte 
entități decât părțile la astfel de acorduri 
sau alte practici. Astfel de acorduri sau 
practici și drepturile exclusive acordate în 
temeiul acestora sunt nule.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prin derogare de la alineatul (1), se 
poate acorda un drept exclusiv de 

(2) Prin derogare de la alineatul (1), se 
poate acorda un drept exclusiv de 
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reutilizare a datelor menționate la alineatul 
respectiv în măsura necesară pentru 
furnizarea unui serviciu sau a unui produs 
de interes general.

reutilizare a datelor menționate la alineatul 
respectiv numai în măsura necesară pentru 
furnizarea unui serviciu sau a unui produs 
despre care s-a stabilit că prezintă un 
interes public.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În toate cazurile care nu fac 
obiectul alineatului (3) și în cazul în care 
scopul de interes general nu poate fi 
îndeplinit fără a se acorda un drept 
exclusiv, se aplică principiile transparenței, 
egalității de tratament și nediscriminării pe 
motiv de naționalitate.

(4) În toate cazurile care nu fac 
obiectul alineatului (3) și în cazul în care 
scopul de interes public nu poate fi 
îndeplinit fără a se acorda un drept 
exclusiv, se aplică principiile transparenței, 
egalității de tratament și nediscriminării pe 
motiv de naționalitate.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Organismele din sectorul public 
pot impune obligația de a se reutiliza 
numai date prelucrate în prealabil, în 
cazul în care această prelucrare 
prealabilă vizează anonimizarea sau 
pseudonimizarea datelor cu caracter 
personal sau ștergerea informațiilor 
comerciale confidențiale, inclusiv a 
secretelor comerciale.

eliminat

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Organismele din sectorul public pot 
impune obligații

(4) Organismele din sectorul public 
impun, în conformitate cu dreptul 



RR\1237015RO.docx 373/435 PE691.139

RO

Uniunii, condițiile necesare pentru a 
păstra protecția din motivele enumerate la 
articolul 3 alineatul (1) pentru a permite 
reutilizarea. Aceste condiții constau în 
una sau mai multe din următoarele 
cerințe:

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) în cazul datelor cu caracter 
personal, de a permite numai accesul la 
date prelucrate în prealabil care au fost 
anonimizate, iar în cazul informațiilor 
comerciale confidențiale, inclusiv al 
secretelor comerciale, al datelor statistice 
confidențiale sau al conținuturilor 
protejate prin drepturi de proprietate 
intelectuală, de a permite numai accesul 
la date care au fost modificate, agregate 
sau tratate prin orice altă metodă de 
prevenire a unei divulgări nedorite;

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de a se accesa și a se reutiliza datele 
într-un mediu de prelucrare securizat, pus 
la dispoziție și controlat de sectorul public;

(a) de a se accesa și a se reutiliza de la 
distanță datele într-un mediu de prelucrare 
securizat, pus la dispoziție și controlat de 
sectorul public; sau

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul



PE691.139 374/435 RR\1237015RO.docx

RO

(5) Organismele din sectorul public 
impun condiții care asigură integritatea 
funcționării sistemelor tehnice ale mediului 
de prelucrare securizat utilizat. Organismul 
din sectorul public este în măsură să 
verifice orice rezultate ale prelucrării 
datelor efectuate de către reutilizator și își 
rezervă dreptul de a interzice utilizarea 
rezultatelor care conțin informații ce pun în 
pericol drepturile și interesele terților.

(5) În cazul în care reutilizarea a fost 
permisă în conformitate cu alineatul (4) 
literele (a) și (b), organismele din sectorul 
public impun condiții care asigură 
integritatea funcționării sistemelor tehnice 
ale mediului de prelucrare securizat 
utilizat. Organismul din sectorul public își 
rezervă dreptul să verifice procesul, 
mijloacele și orice rezultate ale prelucrării 
datelor efectuate de către reutilizator 
pentru a asigura integritatea protecției 
datelor și își rezervă dreptul de a interzice 
utilizarea rezultatelor care conțin informații 
ce pun în pericol drepturile și interesele 
terților. Pentru a folosi un astfel de mediu 
de prelucrare securizat, reutilizatorul 
încheie un acord de confidențialitate care 
interzice divulgarea oricăror informații ce 
pun în pericol drepturile și interesele 
terților pe care reutilizatorul le-ar fi putut 
obține în pofida garanțiilor și condițiilor 
stabilite în temeiul alineatului (4).

Amendamentul 71

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Organismele din sectorul public 
folosesc mijloace tehnice care împiedică 
reutilizatorii să identifice orice persoană 
vizată în urma prelucrării în afara 
mediului de prelucrare securizat și îi 
obligă pe reutilizatori să evalueze în 
permanență riscul de identificare și de 
dezanonimizare a rezultatelor prelucrării 
și să raporteze organismului din sectorul 
public în cauză toate încălcările 
confidențialității, integrității sau 
securității datelor, în special în cazul în 
care o încălcare a securității datelor a dus 
la identificarea unei persoane, în pofida 
oricăror obligații de raportare în temeiul 
dreptului Uniunii.
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Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Dacă se poate presupune în mod 
rezonabil că există un risc deosebit ca 
prelucrarea sau combinarea subsecventă 
a datelor să ducă la identificare sau la 
dezanonimizare sau dacă o evaluare a 
impactului indică acest lucru, organismul 
din sectorul public nu permite accesul la 
date sau reutilizarea lor înainte să fi fost 
îndeplinite toate cerințele privind 
finalizarea unei evaluări a impactului 
asupra protecției datelor și consultarea cu 
autoritatea de supraveghere în temeiul 
articolelor 35 și 36 din Regulamentul 
(UE) 2016/679.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Reutilizarea cu scopul de a 
identifica persoanele vizate sau de a 
dezanonimiza în alt mod seturile de date 
este interzisă, cu excepția cazului în care 
persoanele vizate și-au dat 
consimțământul.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Organismele din sectorul public 
publică o listă a categoriilor de date 
anonimizate puse la dispoziție pentru 
reutilizare, metodele utilizate pentru 
anonimizare și alte operațiuni de 
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prelucrare în prealabil, precum și 
metodele de transmitere, pe o perioadă 
care să acopere cel puțin ultimii doi ani 
calendaristici sau perioada cea mai scurtă 
în care datele anonimizate au fost puse la 
dispoziție pentru reutilizare.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care reutilizarea datelor 
nu poate fi autorizată în conformitate cu 
obligațiile prevăzute la alineatele (3)–(5) și 
nu există niciun alt temei juridic pentru 
transmiterea datelor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, 
organismele din sectorul public îi sprijină 
pe reutilizatori să solicite consimțământul 
persoanelor vizate și/sau permisiunea din 
partea entităților juridice ale căror drepturi 
și interese ar putea fi afectate de o astfel de 
reutilizare, atunci când acest lucru este 
fezabil și nu antrenează costuri 
disproporționate pentru sectorul public. În 
îndeplinirea acestei sarcini, aceste 
organisme pot fi asistate de organismele 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1).

(6) În cazul în care reutilizarea datelor 
cu caracter personal nu poate fi autorizată 
în conformitate cu obligațiile prevăzute la 
alineatele (3)–(5) litera (d) și nu există 
niciun alt temei juridic pentru transmiterea 
datelor în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679, 
organismele din sectorul public sprijină 
entitățile care cer reutilizarea să solicite 
consimțământul valabil al persoanelor 
vizate, în măsura în care există un temei 
juridic pentru ca organismul din sectorul 
public să obțină consimțământul lor, 
și/sau permisiunea din partea deținătorilor 
de date ale căror drepturi și interese ar 
putea fi afectate de o astfel de reutilizare, 
atunci când acest lucru este fezabil și nu 
antrenează costuri disproporționate pentru 
sectorul public și când nu există motive 
pentru a considera că o combinare a 
seturilor de date fără caracter personal ar 
conduce la identificarea persoanelor 
vizate. În îndeplinirea acestei sarcini, 
aceste organisme pot fi asistate de 
organismele competente menționate la 
articolul 7 alineatul (1). Reutilizarea 
datelor trebuie să fie condiționată de 
încheierea de către reutilizator a unui 
acord de confidențialitate. 

Amendamentul 76

Propunere de regulament
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Articolul 5 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În cazul în care organismele din 
sectorul public pun la dispoziție date cu 
caracter personal în vederea reutilizării în 
temeiul prezentului articol, organismele 
din sectorul public sprijină persoanele 
vizate în exercitarea drepturilor lor, 
inclusiv în relație cu orice reutilizatori. În 
îndeplinirea acestei sarcini, aceste 
organisme pot fi asistate de organismele 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1).

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Acolo unde este cazul, organismele 
din sectorul public invită persoanele 
fizice, societatea civilă și asociațiile 
pentru protecția consumatorilor, într-un 
mod deschis și colaborativ, să participe la 
stabilirea unor proceduri care să permită 
reutilizarea datelor cu caracter personal.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Reutilizarea datelor cu caracter 
personal ține seama de rezultatul 
evaluărilor prealabile ale impactului 
asupra protecției datelor, atunci când 
aceste evaluări ale impactului sunt 
prevăzute de dreptul Uniunii, în special în 
cazul în care sunt vizate categorii speciale 
de date și sectoare sensibile, cum ar fi 
sectorul sănătății.
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Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care să stabilească 
dacă mecanismele juridice, de 
supraveghere și de asigurare a respectării 
normelor dintr-o țară terță:

(9) Atunci când volumul mare al 
cazurilor în temeiul alineatului (10) în 
anumite țări justifică acest lucru, Comisia 
poate adopta acte de punere în aplicare prin 
care să stabilească dacă mecanismele 
juridice, de supraveghere și de asigurare a 
respectării normelor dintr-o țară terță:

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 10 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Organismele din sectorul public 
transmit date confidențiale sau date 
protejate de drepturi de proprietate 
intelectuală unui reutilizator care 
intenționează să transfere datele către o 
țară terță, alta decât o țară desemnată în 
conformitate cu alineatul (9), numai dacă 
reutilizatorul se angajează:

(10) Organismele din sectorul public 
impun reutilizatorului obligația de a nu 
transfera date fără caracter personal sau 
date protejate din motivele prevăzute la 
articolul 3 alineatul (1) literele (a), (b) sau 
(c) către o țară terță, alta decât o țară 
desemnată în conformitate cu alineatul(9), 
cu excepția cazului în care reutilizatorul 
se angajează:

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care actele specifice ale 
Uniunii adoptate în conformitate cu o 
procedură legislativă stabilesc că anumite 
categorii de date fără caracter personal 
deținute de organismele din sectorul public 
sunt considerate a fi extrem de sensibile în 

(11) În cazul în care actele specifice ale 
Uniunii adoptate în conformitate cu o 
procedură legislativă stabilesc că anumite 
categorii de date fără caracter personal 
deținute de organismele din sectorul public 
sunt considerate a fi extrem de sensibile în 
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sensul prezentului articol, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 28, acte delegate de completare a 
prezentului regulament prin stabilirea unor 
condiții speciale aplicabile transferurilor 
către țări terțe. Condițiile pentru transferul 
către țări terțe se bazează pe natura 
categoriilor de date identificate în actul 
Uniunii și pe motivele pentru care sunt 
considerate extrem de sensibile, 
nediscriminatorii și limitate la ceea ce este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
politică publică identificate în actul 
legislativ al Uniunii, cum ar fi siguranța și 
sănătatea publică, precum și riscurile de 
reidentificare a datelor anonimizate 
pentru persoanele vizate, în conformitate 
cu obligațiile internaționale ale Uniunii. 
Acestea pot include condiții aplicabile 
transferului sau acorduri tehnice în această 
privință, limitări în ceea ce privește 
reutilizarea datelor în țări terțe sau 
categoriile de persoane care au dreptul să 
transfere astfel de date către țări terțe ori, în 
cazuri excepționale, restricții în ceea ce 
privește transferurile către țări terțe.

sensul prezentului articol și în cazul în 
care transferul lor către țări terțe poate 
pune în pericol obiectivele de politică ale 
Uniunii, inclusiv cele legate de siguranță 
și sănătatea publică, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 28, acte delegate de completare a 
prezentului regulament prin stabilirea unor 
condiții speciale aplicabile transferurilor 
către țări terțe. Aceste condiții se bazează 
pe natura categoriilor de date identificate în 
actul Uniunii și pe motivele pentru care 
sunt considerate extrem de sensibile, 
nediscriminatorii și limitate la ceea ce este 
necesar pentru atingerea obiectivelor de 
politică publică identificate în actul 
legislativ al Uniunii, cum ar fi siguranța și 
sănătatea publică, precum și riscurile de 
identificare a persoanelor vizate, în 
conformitate cu obligațiile internaționale 
ale Uniunii. Condițiile pot include condiții 
aplicabile transferului sau acorduri tehnice 
în această privință, limitări în ceea ce 
privește reutilizarea datelor în țări terțe sau 
categoriile de persoane care au dreptul să 
transfere astfel de date către țări terțe ori, în 
cazuri excepționale, restricții în ceea ce 
privește transferurile către țări terțe.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la transferul datelor către țara terță 
respectivă.

(13) În cazul în care reutilizatorul 
intenționează să transfere datele fără 
caracter personal către o țară terță, 
organismul din sectorul public îl 
informează pe deținătorul datelor cu privire 
la intenția de a transfera acele date către 
țara terță respectivă și la scopul acestui 
transfer. 

Amendamentul 83
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Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele trebuie să fie 
nediscriminatorii, proporționale și 
justificate în mod obiectiv și nu trebuie să 
restrângă concurența.

(2) Taxele prevăzute la alineatul (1) 
trebuie să fie nediscriminatorii, 
proporționale și justificate în mod obiectiv 
și nu trebuie să restrângă concurența, să 
creeze stimulente pentru reducerea 
protecției datelor sensibile sau să 
împiedice reutilizarea datelor în scopuri 
de interes public.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
în scopuri necomerciale și de către 
întreprinderile mici și mijlocii, în 
conformitate cu normele privind ajutoarele 
de stat.

(4) În cazul în care aplică taxe, 
organismele din sectorul public iau măsuri 
pentru a stimula reutilizarea categoriilor de 
date menționate la articolul 3 alineatul (1) 
de către organizații fără scop lucrativ și în 
scopuri necomerciale, precum cercetarea 
științifică, și de către întreprinderile mici și 
mijlocii, în conformitate cu normele 
privind ajutoarele de stat. Acolo unde este 
posibil, acest lucru ar trebui să permită 
reutilizarea cu costuri mai mici sau fără 
costuri.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Taxele sunt calculate pe baza 
costurilor legate de prelucrarea cererilor de 
reutilizare a categoriilor de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1). Metodologia de 
calculare a taxelor se publică în avans.

(5) Taxele sunt calculate pe baza 
costurilor legate de prelucrarea cererilor de 
reutilizare a categoriilor de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1). Taxele se 
limitează la acoperirea costurilor 
suportate, cum ar fi, de exemplu, cele 
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pentru pregătirea datelor în vederea 
menținerii protecției din motivele 
enumerate la articolul 3 alineatul (1), 
pentru menținerea unui mediu sigur de 
prelucrare, și a costurilor suplimentare 
suportate în temeiul articolului 5 alineatul 
(3) pentru a sprijini reutilizatorii care 
solicită consimțământul și permisiunea, 
astfel cum se prevede la articolul 5 
alineatul (6). Criteriile și metodologia de 
calculare a taxelor se publică în avans.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre desemnează unul 
sau mai multe organisme competente, care 
pot fi sectoriale, pentru a sprijini 
organismele din sectorul public care 
autorizează accesul la reutilizarea 
categoriilor de date menționate la 
articolul 3 alineatul (1) în exercitarea 
acestei sarcini.

(1) Pentru sarcinile menționate în 
prezentul articol, statele membre 
desemnează sau stabilesc unul sau mai 
multe organisme competente, care pot fi 
sectoriale, pentru a sprijini organismele din 
sectorul public care autorizează accesul la 
reutilizarea categoriilor de date menționate 
la articolul 3 alineatul (1) în exercitarea 
acestei sarcini.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea de asistență tehnică în 
aplicarea tehnicilor testate care asigură 
prelucrarea datelor într-un mod care 
protejează confidențialitatea informațiilor 
conținute în datele a căror reutilizare este 
autorizată, inclusiv a tehnicilor de 
pseudonimizare, anonimizare, 
generalizare, eliminare și randomizare a 
datelor cu caracter personal;

(b) furnizarea de asistență tehnică 
pentru a asigura prelucrarea datelor într-
un mod care protejează confidențialitatea 
informațiilor conținute în datele a căror 
reutilizare este autorizată;
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public, după caz, în obținerea 
consimțământului sau a permisiunii 
reutilizatorilor de a le fi reutilizate datele 
în scopuri altruiste sau în alte scopuri, în 
conformitate cu deciziile specifice ale 
deținătorilor de date, inclusiv cu privire la 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc prelucrarea 
datelor;

(c) acordarea de asistență organismelor 
din sectorul public pentru a sprijini 
reutilizatorii să obțină consimțământul 
sau permisiunea deținătorilor de date de a 
le fi reutilizate datele cu caracter personal, 
în conformitate cu deciziile lor specifice, 
inclusiv cu privire la jurisdicția sau 
jurisdicțiile în care se preconizează că va 
avea loc prelucrarea datelor;

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) acordarea de asistență 
organismelor din sectorul public, după 
caz, în ceea ce privește formatarea datelor 
pentru asigurarea unui nivel mai ridicat 
de interoperabilitate cu alte date 
disponibile pentru reutilizare, în 
conformitate cu standardele de 
interoperabilitate ale Uniunii și fără a 
aduce atingere datelor în sine sau 
dreptului Uniunii;

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că toate 
informațiile relevante privind aplicarea 
articolelor 5 și 6 sunt disponibile prin 
intermediul unui punct unic de informare.

(1) Fiecare stat membru se asigură că 
toate informațiile relevante privind 
aplicarea articolelor 5 și 6 sunt disponibile 
prin intermediul unui punct unic de 
informare. Statele membre informează 
Comisia cu privire la punctele unice de 
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informare.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Punctul unic de informare primește 
cereri de reutilizare a categoriilor de date 
menționate la articolul 3 alineatul (1) și le 
transmite organismelor competente din 
sectorul public sau organismelor 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1), după caz. Punctul unic de 
informare pune la dispoziție, prin mijloace 
electronice, un registru al resurselor de date 
disponibile conținând informații relevante 
ce descriu natura datelor disponibile.

(2) Punctul unic de informare primește 
cereri de reutilizare a categoriilor de date 
menționate la articolul 3 alineatul (1) și le 
transmite organismelor competente din 
sectorul public sau organismelor 
competente menționate la articolul 7 
alineatul (1), după caz. Fiecare punct unic 
de informare pune la dispoziție, prin 
mijloace electronice, un registru al 
resurselor de date disponibile conținând 
informații relevante ce descriu natura 
datelor disponibile.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia ar trebui să publice într-
un mod ușor accesibil și în toate limbile 
oficiale ale Uniunii informații cu privire 
la resursele de date disponibile de la 
punctele unice de informare ale tuturor 
statelor membre.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cererile de reutilizare a categoriilor 
de date menționate la articolul 3 
alineatul (1) se aprobă sau se refuză de 
către organismele competente din sectorul 
public sau de către organismele competente 

(3) Cererile de reutilizare a categoriilor 
de date menționate la articolul 3 
alineatul (1) se aprobă sau se refuză de 
către organismele competente din sectorul 
public sau de către organismele competente 
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menționate la articolul 7 alineatul (1) într-
un termen rezonabil și, în orice caz, în 
termen de două luni de la data solicitării.

menționate la articolul 7 alineatul (1) într-
un termen rezonabil și, în orice caz, în 
termen de trei luni de la data solicitării.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Face obiectul unei proceduri de 
notificare furnizarea următoarelor servicii 
de partajare de date:

(1) Face obiectul unei proceduri de 
notificare furnizarea următoarelor servicii 
de intermediere de date:

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) serviciile de intermediere între 
deținătorii de date care sunt persoane 
juridice și utilizatorii de date potențiali, 
inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor 
tehnice sau de altă natură care permit 
furnizarea unor astfel de servicii; aceste 
servicii pot include schimburi bilaterale sau 
multilaterale de date sau crearea de 
platforme sau baze de date care permit 
schimbul sau exploatarea în comun a 
datelor, precum și instituirea unei 
infrastructuri specifice pentru punerea în 
legătură a deținătorilor de date și a 
utilizatorilor de date;

(a) serviciile de intermediere între 
deținătorii de date și utilizatorii potențiali 
de date fără caracter personal, inclusiv 
punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice 
sau de altă natură care permit furnizarea 
unor astfel de servicii; aceste servicii pot 
include schimburi bilaterale sau 
multilaterale de date fără caracter 
personal sau crearea de platforme sau baze 
de date care permit schimbul sau 
exploatarea în comun a datelor fără 
caracter personal, precum și instituirea 
unei infrastructuri specifice pentru punerea 
în legătură a deținătorilor de date și a 
utilizatorilor de date;

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) serviciile de intermediere între (b) serviciile de intermediere între 



RR\1237015RO.docx 385/435 PE691.139

RO

persoanele vizate care doresc să își pună la 
dispoziție datele cu caracter personal și 
utilizatorii de date potențiali, inclusiv 
punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice 
sau de altă natură care permit furnizarea 
unor astfel de servicii, în exercitarea 
drepturilor prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679;

persoanele vizate care doresc să își pună la 
dispoziție datele cu caracter personal și 
utilizatorii de date potențiali, inclusiv 
punerea la dispoziție a mijloacelor tehnice 
sau de altă natură care permit furnizarea 
unor astfel de servicii, și în special 
facilitarea exercitării drepturilor 
persoanelor vizate prevăzute în 
Regulamentul (UE) 2016/679; 

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) serviciile cooperativelor de date, și 
anume serviciile care, pe de o parte, 
sprijină persoanele vizate sau 
întreprinderile unipersonale sau 
microîntreprinderile și întreprinderile 
mici și mijlocii care sunt membre ale 
cooperativei sau care conferă cooperativei 
competența de a negocia termenele și 
condițiile de prelucrare a datelor înainte 
de a-și da consimțământul, în a face 
alegeri în cunoștință de cauză înainte de a 
consimți cu privire la prelucrarea datelor, 
iar pe de altă parte, prevăd mecanisme de 
schimb de opinii cu privire la scopurile și 
condițiile de prelucrare a datelor care ar 
reprezenta cel mai bine interesele 
persoanelor vizate sau ale persoanelor 
juridice.

(c) activitățile cooperativelor de date, 
și anume organizații sau servicii, care:

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c –punctul i (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

i) sprijină membrii care sunt 
persoane vizate să își exercite drepturile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 
oferindu-le servicii care includ, printre 
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altele, negocierea colectivă a termenilor și 
condițiilor de prelucrare a datelor, oferind 
mecanisme pentru schimbul de opinii cu 
privire la scopurile și condițiile de 
prelucrare a datelor, reprezentând astfel 
interesele lor; acest lucru poate fi îmbinat 
cu punerea la dispoziția membrilor a unor 
servicii de stocare a datelor; or

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera c –punctul ii (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ii) permit întreprinderilor mici și 
mijlocii și instituțiilor fără scop lucrativ 
sau academice care sunt membre ale 
cooperativei sau care conferă competențe 
cooperativei să negocieze colectiv 
condițiile pentru partajarea de date fără 
caracter personal.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul capitol nu aduce atingere 
aplicării altor acte legislative ale Uniunii și 
naționale în cazul furnizorilor de servicii 
de partajare de date, inclusiv 
competențelor autorităților de supraveghere 
de a asigura respectarea legislației 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul concurenței.

(2) Prezentul regulament nu aduce 
atingere aplicării altor acte legislative ale 
Uniunii și naționale în cazul furnizorilor de 
servicii de intermediere de date, inclusiv 
competențelor autorităților de supraveghere 
de a asigura respectarea legislației 
aplicabile, în special în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și 
dreptul concurenței.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea furnizorilor de servicii de 
partajare de date

Notificarea furnizorilor de servicii de 
intermediere de date

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice furnizor de servicii de 
partajare de date care intenționează să 
furnizeze serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) transmite o 
notificare autorității competente 
menționate la articolul 12.

(1) Orice furnizor de servicii de 
intermediere de date care intenționează să 
furnizeze serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) transmite o 
notificare autorității competente 
menționate la articolul 12.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de partajare de date 
stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal.

(2) În sensul prezentului regulament, 
un furnizor de servicii de intermediere de 
date stabilit în mai multe state membre se 
consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care își are sediul principal.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Un furnizor de servicii de partajare 
de date care nu este stabilit în Uniune, dar 
oferă serviciile menționate la articolul 9 
alineatul (1) în cadrul Uniunii, numește un 
reprezentant legal într-unul dintre statele 
membre în care sunt oferite serviciile 
respective. Furnizorul se consideră a fi sub 

(3) Un furnizor de servicii de 
intermediere de date care nu este stabilit în 
Uniune, dar oferă serviciile menționate la 
articolul 9 alineatul (1) în cadrul Uniunii, 
numește un reprezentant legal într-unul 
dintre statele membre în care sunt oferite 
serviciile respective. Furnizorul se 
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jurisdicția statului membru în care este 
stabilit reprezentantul legal.

consideră a fi sub jurisdicția statului 
membru în care este stabilit reprezentantul 
legal. Reprezentantul este împuternicit de 
către furnizorul de servicii de 
intermediere de date să fie contactat pe 
lângă acesta sau în locul lui, în special de 
către autoritățile competente, persoanele 
vizate și deținătorii de date, cu privire la 
toate aspectele legate de serviciile de 
intermediere de date, în scopul asigurării 
conformității cu prezentul regulament. 
Faptul că un anumit stat membru va avea 
jurisdicție asupra unui furnizor de servicii 
de intermediere de date pe baza faptului 
că reprezentantul furnizorului respectiv 
este stabilit în statul membru respectiv nu 
împiedică inițierea unei acțiuni în justiție 
împotriva furnizorului respectiv în orice 
altă jurisdicție sau în orice altă instanță.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În urma notificării, furnizorul de 
servicii de partajare de date poate începe 
activitatea, sub rezerva condițiilor 
prevăzute în prezentul capitol.

(4) Un furnizor de servicii de 
intermediere a datelor nu începe 
activitatea înainte de a fi luate toate 
măsurile impuse de legislația aplicabilă, 
îndeosebi înainte de încheierea unei 
evaluări a impactului asupra protecției 
datelor și consultarea cu autoritatea de 
supraveghere în temeiul articolelor 35 și 
36 din Regulamentul (UE) 2016/679. 
Fără a aduce atingere acestor obligații, 
furnizorul de servicii de intermediere de 
date poate începe activitatea, sub rezerva 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol, 
după notificarea autorității competente.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Notificarea conferă furnizorului 
dreptul de a furniza servicii de partajare de 
date în toate statele membre.

(5) Notificarea conferă furnizorului 
dreptul de a furniza servicii de 
intermediere de date în toate statele 
membre.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) denumirea furnizorului de servicii 
de partajare de date;

(a) denumirea furnizorului de servicii 
de intermediere de date;

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un site internet unde pot fi găsite 
informații cu privire la furnizor și la 
activitățile sale, după caz;

(d) un site internet accesibil publicului, 
unde pot fi găsite informații cu privire la 
furnizor și la activitățile sale, inclusiv cel 
puțin informațiile menționate la prezentul 
alineat literele (a), (b), (c), (e), (f) și (fa);

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) o descriere a serviciului pe care 
furnizorul intenționează să îl furnizeze;

(f) o descriere a serviciilor pe care 
furnizorul intenționează să le furnizeze și o 
declarație de conformitate cu condițiile 
prevăzute la articolul 11 din 
Regulamentul (UE) 2016/679 când 
serviciul de intermediere de date implică 
date cu caracter personal;
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Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) caracterul datelor care urmează să 
fie controlate, prelucrate sau reutilizate de 
furnizor, inclusiv, dacă este cazul, 
informații cu privire la faptul dacă 
furnizorul intenționează să presteze 
servicii pe baza oricăruia dintre 
următoarele elemente sau se poate 
presupune în mod rezonabil că procesează 
unul din următoarele elemente: date cu 
caracter personal sau date anonimizate 
care au fost obținute din date cu caracter 
personal; în cazul datelor cu caracter 
personal, indicarea categoriilor de date cu 
caracter personal și a categoriilor de 
destinatari ai datelor cu caracter 
personal;

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera fb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) o indicație în cazul prelucrării 
datelor cu caracter personal sau când 
furnizorul poate presupune în mod 
rezonabil că o combinație de date fără 
caracter personal care face parte din 
serviciul pe care îl furnizează ar putea 
duce la identificarea unor persoane fizice 
sau ar putea implica posibilitatea 
identificării lor;

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera g
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) data estimată pentru începerea 
activității;

(g) data preconizată pentru începerea 
activității și, după caz, durata prevăzută.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 6 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) statele membre în care furnizorul 
intenționează să furnizeze servicii.

eliminat

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La cererea furnizorului, autoritatea 
competentă emite, în termen de o 
săptămână, o declarație standardizată prin 
care confirmă că furnizorul a prezentat 
notificarea menționată la alineatul (4).

(7) La cererea furnizorului, autoritatea 
competentă emite, în termen de două 
săptămâni, o declarație standardizată prin 
care confirmă că furnizorul a prezentat 
notificarea menționată la alineatul (4).

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru al 
furnizorilor de servicii de partajare de 
date.

(9) Autoritatea competentă informează 
Comisia cu privire la fiecare nouă 
notificare. Comisia ține un registru public 
al tuturor furnizorilor de servicii de 
intermediere de date din Uniune și pune 
la dispoziție în registrul respectiv 
informațiile menționate la alineatul (6) 
literele (a), (b), (c), (d), (f), (fa) și (fb).

Amendamentul 116
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de partajare 
de date.

(10) Autoritatea competentă poate 
percepe taxe. Aceste taxe sunt 
proporționale și obiective și se bazează pe 
costurile administrative legate de 
monitorizarea conformității și de alte 
activități de control al pieței desfășurate de 
autoritățile competente în legătură cu 
notificările privind serviciile de 
intermediere de date.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) În cazul în care un furnizor de 
servicii de partajare de date își încetează 
activitatea, acesta notifică acest lucru 
autorității competente relevante stabilite în 
temeiul alineatelor (1), (2) și (3) în termen 
de 15 zile. Autoritatea competentă 
transmite fără întârziere fiecare astfel de 
notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice.

(11) În cazul în care un furnizor de 
servicii de intermediere de date își 
încetează activitatea, acesta notifică acest 
lucru autorității competente relevante 
stabilite în temeiul alineatelor (1), (2) și (3) 
în termen de 15 zile. Autoritatea 
competentă transmite fără întârziere fiecare 
astfel de notificare autorităților naționale 
competente din statele membre și Comisiei 
prin mijloace electronice.

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
partajare de date

Condiții pentru furnizarea serviciilor de 
intermediere de date

Amendamentul 119

Propunere de regulament



RR\1237015RO.docx 393/435 PE691.139

RO

 Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Furnizarea serviciilor de partajare de date 
menționate la articolul 9 alineatul (1) este 
supusă următoarelor condiții:

Furnizarea serviciilor de intermediere de 
date menționate la articolul 9 alineatul (1) 
este supusă următoarelor condiții:

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) furnizorul nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la dispoziția 
utilizatorilor de date, iar serviciile de 
partajare de date sunt plasate într-o 
entitate juridică distinctă;

(1) furnizorul nu poate utiliza datele 
pentru care furnizează servicii în alte 
scopuri decât pentru a le pune la dispoziția 
utilizatorilor de date, iar serviciile de 
intermediere de date sunt plasate într-o 
entitate juridică distinctă;

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) metadatele colectate în urma 
furnizării serviciului de partajare de date 
pot fi utilizate numai pentru dezvoltarea 
serviciului respectiv;

(2) datele colectate cu privire la orice 
activitate a unei persoane fizice sau 
juridice în scopul furnizării unui serviciu 
de intermediere de date, inclusiv data, ora 
și datele de geolocalizare, durata 
activității și conexiunile stabilite cu alte 
persoane fizice sau juridice de persoana 
care utilizează serviciul pot fi utilizate 
numai pentru dezvoltarea serviciului 
respectiv;

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) furnizorul se asigură că procedura 
de acces la serviciul său este echitabilă, 
transparentă și nediscriminatorie atât 
pentru deținătorii de date, cât și pentru 
utilizatorii de date, inclusiv în ceea ce 
privește prețurile;

(3) furnizorul se asigură că procedura 
de acces la serviciul său este echitabilă, 
transparentă și nediscriminatorie atât 
pentru persoanele vizate, cât și pentru 
deținătorii de date, inclusiv în ceea ce 
privește prețurile și termenele și condițiile 
de furnizare a serviciilor;

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) furnizorul facilitează schimbul de 
date în formatul în care le primește de la 
deținătorul de date și convertește datele în 
formate specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 
internaționale sau europene în materie de 
date;

(4) furnizorul facilitează schimbul de 
date în formatul în care le primește de la o 
persoană vizată sau de la un deținător de 
date și convertește datele în formate 
specifice numai pentru a spori 
interoperabilitatea în cadrul sectoarelor și 
între sectoare sau dacă utilizatorul datelor 
solicită acest lucru ori dacă acest lucru este 
prevăzut de dreptul Uniunii sau pentru a 
asigura armonizarea cu standardele 
internaționale sau europene în materie de 
date;

Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) serviciile de intermediere de date 
pot presupune oferirea unor instrumente 
suplimentare speciale persoanelor vizate 
și deținătorilor de date, pentru a înlesni 
exercitarea drepturilor persoanelor vizate, 
pe de o parte, și schimburile de date, pe de 
altă parte, instrumentele și serviciile 
respective trebuind folosite numai la 
cererea sau cu consimțământul 
persoanelor vizate, la cererea explicită 
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sau cu aprobarea explicită a deținătorului 
datelor, iar instrumentele terților oferite 
în acest context nu pot utiliza datele în 
alte scopuri;

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) furnizorul a instituit proceduri 
adecvate pentru a preveni practicile 
frauduloase sau abuzive în ceea ce privește 
accesul la date de către părțile care solicită 
acces prin intermediul serviciilor sale;

(5) furnizorul dispune de proceduri 
adecvate pentru a monitoriza și preveni 
practicile frauduloase sau abuzive în ceea 
ce privește părțile care solicită acces prin 
intermediul serviciilor sale;

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) furnizorul asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
cazul serviciilor care asigură stocarea 
datelor, oferă suficiente garanții astfel încât 
să le permită deținătorilor și utilizatorilor 
de date să obțină acces la datele lor în caz 
de insolvență;

(6) furnizorul asigură o continuitate 
rezonabilă a furnizării serviciilor sale și, în 
cazul serviciilor care asigură stocarea 
datelor, oferă suficiente garanții eficace, 
astfel încât să le permită deținătorilor și 
utilizatorilor de date să obțină acces la 
datele lor să le transfere sau să le 
recupereze ori, în cazul furnizării de 
servicii de intermediere între persoanele 
vizate și utilizatorii de date, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1) 
litera (b), să le permită persoanelor vizate 
să își exercite drepturile în caz de 
insolvență a furnizorului;

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) furnizorul ia măsuri rezonabile 
pentru a asigura interoperabilitatea cu 
alte servicii de intermediere de date cu 
ajutorul unor interfețe accesibile de 
programare a aplicațiilor, folosind 
standarde deschise, formale sau 
informale, utilizate în mod obișnuit în 
sectorul în care își desfășoară activitatea 
furnizorii de servicii de intermediere de 
date;

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) furnizorul a instituit proceduri 
adecvate pentru a asigura conformitatea cu 
normele Uniunii și cu normele naționale în 
materie de concurență;

(9) furnizorul dispune de  proceduri 
adecvate pentru a asigura conformitatea cu 
normele Uniunii și cu normele naționale în 
materie de concurență și de protecție a 
consumatorilor;

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) în special, furnizorul poate pune la 
dispoziția persoanelor vizate instrumente 
ușor accesibile, care să le ofere acestora o 
imagine cuprinzătoare a modului în care 
sunt partajate datele lor cu caracter 
personal de către furnizor, a persoanelor 
sau entităților cărora le sunt partajate și a 
scopului expres pentru care sunt 
partajate;

Amendamentul 130

Propunere de regulament
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Articolul 11 – alineatul 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) în cazul în care un furnizor oferă 
instrumente pentru obținerea 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor de prelucrare a datelor puse 
la dispoziție de persoane juridice, acesta 
precizează jurisdicția sau jurisdicțiile în 
care se preconizează că va avea loc 
utilizarea datelor.

(11) în cazul în care un furnizor oferă 
instrumente pentru obținerea 
consimțământului persoanelor vizate sau a 
permisiunilor de prelucrare a datelor puse 
la dispoziție de deținători de date, acesta 
precizează jurisdicția sau jurisdicțiile în 
care se preconizează că va avea loc 
utilizarea datelor și le asigură persoanelor 
vizate instrumente prin care își pot retrage 
consimțământul și deținătorilor de date, 
instrumente prin care își pot retrage 
permisiunile de prelucrare a datelor în 
orice moment.

Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente desemnate, 
autoritățile pentru protecția datelor, 
autoritățile naționale în domeniul 
concurenței, autoritățile responsabile cu 
securitatea cibernetică și alte autorități 
sectoriale relevante fac schimb de 
informații care sunt necesare pentru 
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
legătură cu furnizorii de servicii de 
partajare de date.

(3) Competențele autorităților 
competente desemnate nu aduc atingere 
competențelor autorităților pentru 
protecția datelor, ale autorităților de 
supraveghere a inteligenței artificiale, ale 
autorităților naționale în domeniul 
concurenței, ale autorităților responsabile 
cu securitatea cibernetică și ale altor 
autorități sectoriale relevante. În 
conformitate cu competențele care le 
revin în temeiul dreptului Uniunii și al 
dreptului național, autoritățile respective 
fac schimb de informații care sunt necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în 
legătură cu furnizorii de servicii de 
intermediere de date. Pentru orice 
chestiune referitoare la conformitatea cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, autoritățile 
de supraveghere competente înființate în 
temeiul regulamentului respectiv sunt pe 
deplin competente.
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Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita furnizorilor de 
servicii de partajare de date toate 
informațiile necesare pentru verificarea 
îndeplinirii cerințelor prevăzute la 
articolele 10 și 11. Toate cererile de 
informații trebuie să fie proporționale cu 
îndeplinirea sarcinii și se motivează.

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a le cere motivat 
furnizorilor de servicii de intermediere de 
date toate informațiile necesare pentru 
verificarea îndeplinirii cerințelor din 
prezentul capitol.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care constată că un 
furnizor de servicii de partajare de date nu 
respectă una sau mai multe dintre cerințele 
prevăzute la articolul 10 sau 11, 
autoritatea competentă notifică furnizorului 
în cauză constatările respective și îi oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere într-un termen rezonabil.

(3) În cazul în care constată că un 
furnizor de servicii de intermediere de date 
nu respectă una sau mai multe dintre 
cerințele prevăzute în prezentul capitol, 
autoritatea competentă notifică furnizorului 
în cauză constatările respective și îi oferă 
posibilitatea de a-și exprima punctul de 
vedere într-un termen rezonabil.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
nerespectării menționate la alineatul (3) fie 
imediat, fie într-un termen rezonabil și 
adoptă măsuri corespunzătoare și 
proporționale pentru a asigura respectarea 
cerințelor. În acest sens, după caz, 
autoritățile competente pot:

(4) Autoritatea respectivă are 
competența de a solicita încetarea 
nerespectării menționate la alineatul (3) fie 
imediat, fie într-un termen rezonabil și 
adoptă măsuri corespunzătoare și 
proporționale pentru a asigura respectarea 
cerințelor. În acest sens, autoritățile 
competente pot:
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Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) impune sancțiuni financiare cu 
efect de descurajare, care pot include 
penalități cu titlu cominatoriu cu efect 
retroactiv;

(a) impune sancțiuni financiare cu 
efect de descurajare, care pot include 
penalități cu titlu cominatoriu și penalități 
cu efect retroactiv;

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) solicita încetarea sau amânarea 
furnizării serviciului de partajare de date.

(b) solicita încetarea furnizării 
serviciului de intermediere de date în 
cazul unor încălcări intenționate, 
repetate, grave sau substanțiale, atunci 
când acestea nu au fost corectate chiar și 
după ce autoritatea competentă a transmis 
o notificare prealabilă, a formulat un 
avertisment sau a cerut amânarea 
furnizării unui astfel de serviciu până la 
modificarea condițiilor sale; autoritatea 
competentă cere Comisiei să elimine 
furnizorul serviciului de intermediere de 
date din registrul furnizorilor de servicii 
de intermediere de date de îndată ce a 
dispus încetarea serviciului.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
partajare de date își are sediul principal 
sau un reprezentant legal într-un stat 

(6) Dacă un furnizor de servicii de 
intermediere de date își are sediul principal 
sau un reprezentant legal într-un stat 
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membru, dar furnizează servicii în alte 
state membre, autoritatea competentă a 
statului membru în care se află sediul 
principal sau reprezentantul legal și 
autoritățile competente ale acestor alte state 
membre cooperează și își oferă asistență 
reciprocă. Această asistență și cooperare 
poate cuprinde schimburi de informații 
între autoritățile competente în cauză și 
solicitări de a se lua măsurile menționate în 
articolul de față.

membru, dar furnizează servicii în alte 
state membre, autoritatea competentă a 
statului membru în care se află sediul 
principal sau reprezentantul legal și 
autoritățile competente ale acestor alte state 
membre cooperează și își oferă asistență 
reciprocă. Această asistență și cooperare 
poate cuprinde schimburi de informații 
între autoritățile competente în scopul 
îndeplinirii sarcinilor prevăzute de 
prezentul regulament și solicitări de a se 
lua măsurile menționate în articolul de față. 
În cazul în care o autoritate competentă 
pentru servicii de intermediere de date 
dintr-un stat membru solicită asistență din 
partea unei autorități competente dintr-un 
alt stat membru, aceasta prezintă o cerere 
justificată în mod corespunzător. 
Autoritatea competentă pentru serviciile 
de intermediere de date din celălalt stat 
membru răspunde în termen de două 
săptămâni de la primirea cererii. Orice 
informație transmisă în contextul 
asistenței solicitate și acordate în temeiul 
prezentului alineat se utilizează numai în 
scopul pentru care a fost solicitată.

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul capitol nu se aplică entităților 
fără scop lucrativ ale căror activități 
constau numai în colectarea, pentru 
obiective de interes general, a datelor puse 
la dispoziție de persoane fizice sau juridice 
în baza altruismului în materie de date.

Prezentul capitol nu se aplică:

(a) organismelor din sectorul public 
care oferă facilități de partajare a datelor 
în scopuri necomerciale;
(b) entităților fără scop lucrativ ale 
căror activități constau numai în 
încercarea de a colecta, pentru obiective 
de interes public, datele puse la dispoziție 
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de persoane fizice sau juridice pe baza 
altruismului în materie de date.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14a (nou)
Politicile privind altruismul în materie de 

date din statele membre
(1) Statele membre definesc politici 
pentru altruismul în materie de date și 
stabilesc măsuri organizatorice sau 
tehnice, mai cu seamă pentru a da 
organismelor din sectorul public 
posibilitatea de a asigura medii de 
prelucrare securizate, care pot fi puse la 
dispoziția platformelor de date de interes 
public de către sectorul public pentru a 
permite supravegherea, pentru a asigura 
protecția datelor cu caracter personal și a 
confidențialității și pentru a facilita și mai 
mult altruismul în materie de date. În 
special, aceste politici ajută persoanele 
vizate să se folosească de drepturile lor și 
își să pună voluntar la dispoziție datele cu 
caracter personal deținute de organisme 
din sectorul public în scopul altruismului 
în materie de date.
(2) Comitetul european pentru 
inovare în domeniul datelor oferă 
consiliere și asistență în dezvoltarea unei 
practici consecvente legate de altruismul 
în materie de date în întreaga Uniune.

Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 15 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Registrul organizațiilor recunoscute de Registrul platformelor de date de interes 
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promovare a altruismului în materie de 
date

public

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare autoritate competentă 
desemnată în temeiul articolului 20 ține un 
registru al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Fiecare autoritate competentă 
pentru înregistrarea platformelor de date 
de interes public desemnată în temeiul 
articolului 20 ține un registru public al 
platformelor de date de interes public.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia gestionează un registru al 
Uniunii cu organizațiile recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(2) Comisia gestionează un registru al 
Uniunii care este accesibil publicului al 
platformelor de date de interes public.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O entitate înregistrată în registru în 
conformitate cu articolul 16 se poate referi 
la ea însăși ca „organizație de promovare 
a altruismului în materie de date 
recunoscută în Uniune” în comunicările 
sale scrise și verbale.

(3) O entitate înregistrată în registru în 
conformitate cu articolul 16 se poate referi 
la ea însăși ca „platformă de date de 
interes public” în comunicările sale scrise 
și verbale.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
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Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe generale privind înregistrarea Cerințe generale privind platformele de 
date de interes public

Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a fi eligibilă pentru înregistrare, 
organizația de promovare a altruismului 
în materie de date trebuie:

(1) Pentru a fi eligibilă pentru 
înregistrare ca platformă de date de interes 
public, o entitate trebuie:

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să fie o entitate juridică constituită 
în vederea îndeplinirii de obiective de 
interes general;

(a) să fie o persoană juridică 
constituită în vederea îndeplinirii de 
obiective de interes public care trebuie 
demonstrate în cererea depusă în 
conformitate cu articolul 17 alineatul (4);

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să funcționeze fără scop lucrativ și 
să fie independentă de orice entitate cu 
scop lucrativ;

(b) să funcționeze fără scop lucrativ și 
să fie total independentă de orice entitate 
cu scop lucrativ;

Amendamentul 148

Propunere de regulament
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Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să ofere mecanisme de 
supraveghere, cum ar fi comisiile sau 
consiliile de etică;

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să desfășoare activități legate de 
altruismul în materie de date printr-o 
structură independentă din punct de vedere 
juridic, distinctă de alte activități pe care le 
desfășoară.

(c) să desfășoare activități legate de 
altruismul în materie de date printr-o 
structură independentă din punct de vedere 
juridic, distinctă de alte activități pe care le 
desfășoară;

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să dispună de proceduri care să 
asigure respectarea legislației Uniunii și a 
celei naționale privind protecția datelor cu 
caracter personal, inclusiv proceduri 
menite să garanteze că persoanele vizate 
își pot exercita drepturile aferente; 

Amendamentul 151

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) să dispună de măsuri tehnice, 
juridice și organizatorice adecvate pentru 
a împiedica transferul de date sau 
dezvăluirea datelor fără caracter personal 
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dacă acestea sunt ilegale în temeiul 
dreptului Uniunii;

Amendamentul 152

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Platformele de date de interes 
public pun datele la dispoziția 
utilizatorilor de date care fac parte numai 
din următoarele categorii:
(a) utilizatori de date care urmăresc 
obiective de interes public;
(b) utilizatori de date care desfășoară 
activități de cercetare științifică de interes 
public.

Amendamentul 153

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Platformele de date de interes 
public nu utilizează datele pentru care 
furnizează servicii în alte scopuri decât 
pentru a le pune la dispoziția utilizatorilor 
de date, inclusiv în cazul în care datele 
sunt puse la dispoziție printr-un mediu de 
prelucrare securizat.

Amendamentul 154

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Platformele de date de interes 
public iau măsuri pentru a asigura un 
nivel ridicat de securitate pentru stocarea 
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și transmiterea datelor fără caracter 
personal;

Amendamentul 155

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Platformele de date de interes 
public acționează în interesul persoanelor 
vizate atunci când le facilitează 
exercitarea drepturilor, în special prin 
consilierea acestor persoane cu privire la 
potențialele utilizări ale datelor și la 
termenele și condițiile standard aferente 
acestor utilizări;

Amendamentul 156

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Înregistrare Înregistrarea platformelor de date de 
interes public

Amendamentul 157

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate care îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 16 poate 
solicita să fie înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date, 
menționat la articolul 15 alineatul (1).

(1) Orice entitate care îndeplinește 
cerințele prevăzute la articolul 16 poate 
solicita să fie înscrisă în registrul 
platformelor de date de interes public, 
menționat la articolul 15 alineatul (1).

Amendamentul 158
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Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Cererile de înregistrare trebuie să 
conțină următoarele informații:

(4) Cererile de înregistrare trebuie să 
conțină toate informațiile următoare:

Amendamentul 159

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principalele surse de venit ale 
entității;

(d) sursele de venit ale entității;

Amendamentul 160

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) un site internet unde sunt 
disponibile informații privind entitatea și 
activitățile sale;

(f) un site internet accesibil publicului, 
unde sunt disponibile informații privind 
entitatea și activitățile sale, inclusiv cel 
puțin informațiile menționate la literele 
(a), (b), (d), (e), (g), (h) și (ha);

Amendamentul 161

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) scopurile de interes general pe care 
intenționează să le promoveze în procesul 
de colectare a datelor;

(h) scopurile de interes public pe care 
intenționează să le promoveze în procesul 
de colectare a datelor;

Amendamentul 162

Propunere de regulament
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Articolul 17 – alineatul 4 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) caracterul datelor care urmează să 
fie controlate, prelucrate sau reutilizate de 
către furnizor și, în cazul datelor cu 
caracter personal, indicarea categoriilor 
de date cu caracter personal și a 
categoriilor de destinatari ai datelor cu 
caracter personal;

Amendamentul 163

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hb) o indicație în cazul prelucrării 
datelor cu caracter personal sau când 
furnizorul poate presupune în mod 
rezonabil că o combinație de date fără 
caracter personal care face parte din 
serviciul pe care îl furnizează ar putea 
duce la identificarea unor persoane fizice 
sau ar putea implica posibilitatea 
identificării lor;

Amendamentul 164

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(hc) o mențiune care să precizeze dacă 
entitatea pune la dispoziția persoanelor 
vizate instrumente ușor accesibile și 
eficace, care să le ofere acestora o 
imagine cuprinzătoare a modului în care 
sunt partajate sau utilizate datele lor cu 
caracter personal de către entitate sau de 
utilizatorii de date și a scopului specific 
pentru care sunt partajate sau utilizate și 
dacă consimțământul poate fi retras sau 
modificat în orice moment;
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Amendamentul 165

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
consideră că entitatea îndeplinește cerințele 
de la articolul 16, aceasta înregistrează 
entitatea în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului 
în materie de date în termen de 
douăsprezece săptămâni de la data cererii. 
Înregistrarea este valabilă în toate statele 
membre. Orice înregistrare este comunicată 
Comisiei în vederea includerii entității în 
registrul Uniunii al organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului 
în materie de date.

(5) În cazul în care entitatea a transmis 
toate informațiile necesare în temeiul 
alineatului (4), iar autoritatea competentă 
pentru înregistrarea platformelor de date 
de interes public consideră că entitatea 
îndeplinește cerințele de la articolul 16, 
aceasta înregistrează entitatea în registrul 
platformelor de date de interes public în 
termen de douăsprezece săptămâni de la 
data cererii. Înregistrarea este valabilă în 
toate statele membre. Orice înregistrare 
este comunicată Comisiei în vederea 
includerii entității în registrul Uniunii al 
platformelor de date de interes public.

Amendamentul 166

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Informațiile menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b), (f), (g) și (h) 
se publică în registrul național al 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date.

(6) Informațiile menționate la 
alineatul (4) literele (a), (b), (f), (g), (h), 
(ha) și (hb) se publică în registrul național 
al platformelor de date de interes public.

Amendamentul 167

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 

(7) Orice entitate înscrisă în registrul 
platformelor de date de interes public 
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a altruismului în materie de date 
transmite autorității competente orice 
modificare a informațiilor furnizate în 
temeiul alineatului (4) în termen de 14 zile 
calendaristice de la data la care are loc 
modificarea.

informează autoritatea competentă pentru 
înregistrarea platformelor de date de 
interes public în legătură cu orice 
modificare a informațiilor furnizate în 
temeiul alineatului (4) în termen de 14 zile 
calendaristice de la data la care are loc 
modificarea. Autoritatea competentă 
informează Comisia prin mijloace 
electronice cu privire la astfel de 
notificări în termen de 14 zile 
calendaristice.

Amendamentul 168

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În cazul în care informațiile 
furnizate în cerere indică faptul că 
categoriile de date sensibile ar putea fi 
controlate, prelucrate sau reutilizate, 
platformele de date de interes public 
efectuează o evaluare a impactului asupra 
protecției datelor în temeiul articolului 35 
și, după caz, al articolului 36 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, ținând 
seama de posibilitatea de a utiliza mediul 
de prelucrare securizat menționat la 
articolul 14a din prezentul regulament 
sau de a refuza cererea.

Amendamentul 169

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
național al organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date trebuie să țină evidențe complete și 
exacte cu privire la:

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
național al platformelor de date de interes 
public trebuie să țină evidențe complete și 
exacte cu privire la:
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Amendamentul 170

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) toate persoanele fizice sau juridice 
cărora li s-a oferit posibilitatea de a 
prelucra date deținute de entitatea 
respectivă;

(a) toate persoanele fizice sau juridice 
cărora li s-a oferit posibilitatea de a 
prelucra date deținute de entitatea 
respectivă și datele de contact ale 
acestora;

Amendamentul 171

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) data sau durata unei astfel de 
prelucrări;

(b) data sau durata unei astfel de 
prelucrări și seturile de date prelucrate;

Amendamentul 172

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date 
întocmește și transmite autorității naționale 
competente un raport anual de activitate 
care conține cel puțin următoarele 
elemente:

(2) Orice entitate înscrisă în registrul 
platformelor de date de interes public 
întocmește și transmite autorității naționale 
competente pentru înregistrarea 
platformelor de date de interes public un 
raport anual de activitate care conține cel 
puțin următoarele elemente:

Amendamentul 173

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a modului în care au (b) o descriere a modului în care au 
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fost promovate, în cursul exercițiului 
financiar respectiv, scopurile de interes 
general pentru care au fost colectate 
datele;

fost promovate, în cursul exercițiului 
financiar respectiv, scopurile de interes 
public pentru care au fost colectate datele;

Amendamentul 174

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) o listă a tuturor persoanelor fizice și 
juridice care au fost autorizate să utilizeze 
datele deținute de entitatea respectivă, 
inclusiv o descriere sumară a scopurilor de 
interes general urmărite prin această 
utilizare a datelor și descrierea mijloacelor 
tehnice utilizate în acest scop, inclusiv o 
descriere a tehnicilor utilizate pentru 
păstrarea confidențialității și protecția 
datelor;

(c) o listă a tuturor persoanelor fizice și 
juridice care au fost autorizate să 
prelucreze sau să utilizeze în alt mod 
datele deținute de entitatea respectivă, 
inclusiv o descriere amănunțită a 
scopurilor de interes public urmărite prin 
această utilizare a datelor și descrierea 
mijloacelor tehnice utilizate în acest scop, 
printre care și o descriere a tehnicilor 
utilizate pentru păstrarea confidențialității 
și protecția datelor;

Amendamentul 175

Propunere de regulament
Articolul 19 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cerințe specifice pentru protejarea 
drepturilor și a intereselor persoanelor 
vizate și ale entităților juridice în ceea ce 
privește datele lor

Cerințe specifice pentru protejarea 
drepturilor și a intereselor persoanelor 
vizate și ale deținătorilor de date în ceea 
ce privește datele lor

Amendamentul 176

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date îi 

(1) Orice entitate înscrisă în registrul 
platformelor de date de interes public 
informează persoanele vizate și deținătorii 
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informează pe deținătorii de date cu 
privire la:

de date într-un mod clar și ușor de înțeles 
înainte de orice prelucrare a datelor lor cu 
privire la:

Amendamentul 177

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) în cazul datelor cu caracter 
personal, temeiul juridic în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679 în temeiul 
căruia prelucrează date;

Amendamentul 178

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) scopurile de interes general pentru 
care autorizează prelucrarea datelor 
acestora de către un utilizator de date, într-
un mod ușor de înțeles;

(a) scopurile de interes public 
precizate pentru care persoana vizată își 
dă consimțământul și pentru care entitatea 
autorizează prelucrarea datelor acestora de 
către un utilizator de date;

Amendamentul 179

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice prelucrare care are loc în 
afara Uniunii.

(b) locul oricărei prelucrări efectuate 
în afara Uniunii, și scopurile în care 
autorizează prelucrarea datelor.

Amendamentul 180

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes general pentru care 
autorizează prelucrarea.

(2) Entitatea se asigură, de asemenea, 
că datele nu sunt utilizate în alte scopuri 
decât cele de interes public pentru care 
autorizează prelucrarea.

Amendamentul 181

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o entitate înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date furnizează instrumente care permit 
obținerea consimțământului persoanelor 
vizate sau a permisiunilor de a prelucra 
datele puse la dispoziție de persoane 
juridice, entitatea respectivă specifică 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc utilizarea 
datelor.

(3) În cazul în care o entitate înscrisă în 
registrul platformelor de date de interes 
public furnizează instrumente care permit 
obținerea consimțământului persoanelor 
vizate sau a permisiunilor de a prelucra 
datele puse la dispoziție de deținătorii de 
date, entitatea respectivă specifică 
jurisdicția sau jurisdicțiile în care se 
preconizează că va avea loc utilizarea 
datelor.

Amendamentul 182

Propunere de regulament
Articolul 20 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente pentru înregistrare Autoritățile competente pentru 
înregistrarea platformelor de date de 
interes public

Amendamentul 183

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 

(1) Fiecare stat membru desemnează 
una sau mai multe autorități competente 
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care au sarcina de a ține un registru al 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date și de a 
monitoriza respectarea cerințelor din 
prezentul capitol. Autoritățile competente 
desemnate îndeplinesc cerințele de la 
articolul 23.

care au sarcina de a ține un registru al 
platformelor de date de interes public și de 
a monitoriza respectarea cerințelor din 
prezentul capitol. Autoritățile competente 
desemnate pentru înregistrarea 
platformelor de date de interes public 
îndeplinesc cerințele de la articolul 23.

Amendamentul 184

Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritatea competentă își 
îndeplinește sarcinile în cooperare cu 
autoritatea pentru protecția datelor, în cazul 
în care aceste sarcini sunt legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
precum și cu organismele sectoriale 
relevante din același stat membru. Pentru 
orice chestiune care necesită o evaluare a 
conformității cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea 
competentă solicită mai întâi avizul sau 
decizia autorității de supraveghere 
competente instituite în temeiul 
regulamentului respectiv și se 
conformează avizului sau deciziei 
respective.

(3) Autoritatea competentă pentru 
înregistrarea platformelor de date de 
interes public își îndeplinește sarcinile în 
cooperare cu autoritatea pentru protecția 
datelor, în cazul în care aceste sarcini sunt 
legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal, precum și cu organismele 
sectoriale relevante din același stat 
membru. Pentru orice chestiune care 
necesită o evaluare a conformității cu 
Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea 
competentă solicită mai întâi avizul sau 
decizia autorității de supraveghere 
competente instituite în temeiul 
regulamentului respectiv, aviz sau decizie 
care va avea caracter juridic obligatoriu.

Amendamentul 185

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol de 
către entitățile înscrise în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date.

(1) Autoritatea competentă 
monitorizează și supraveghează respectarea 
condițiilor prevăzute în prezentul capitol de 
către entitățile înscrise în registrul 
platformelor de date de interes public.
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Amendamentul 186

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita de la entitățile 
incluse în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului 
în materie de date informații care sunt 
necesare pentru a verifica respectarea 
dispozițiilor prezentului capitol. Toate 
cererile de informații trebuie să fie 
proporționale cu îndeplinirea sarcinii și se 
motivează.

(2) Autoritatea competentă are 
competența de a solicita de la entitățile 
incluse în registrul platformelor de date de 
interes public informații care sunt necesare 
pentru a verifica respectarea dispozițiilor 
prezentului capitol. Toate cererile de 
informații trebuie să fie proporționale cu 
îndeplinirea sarcinii și se motivează.

Amendamentul 187

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) își pierde dreptul de a se referi la ea 
însăși drept „organizație de promovare a 
altruismului în materie de date 
recunoscută în Uniune” în orice 
comunicare scrisă și verbală;

(a) își pierde dreptul de a se referi la ea 
însăși drept „platformă de date de interes 
public” în orice comunicare scrisă și 
verbală;

Amendamentul 188

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) este radiată din registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date.

(b) este radiată din registrul 
platformelor de date de interes public.

Amendamentul 189

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul în care o entitate inclusă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date își are sediul principal sau 
reprezentantul legal întrun stat membru, 
dar își desfășoară activitatea în alte state 
membre, autoritatea competentă a statului 
membru în care se află sediul principal sau 
reprezentantul legal și autoritățile 
competente ale acestor alte state membre 
cooperează și își acordă asistență reciproc, 
după caz. Asistența și cooperarea 
menționate pot include schimburi de 
informații între autoritățile competente în 
cauză și solicitări de a se lua măsurile de 
supraveghere menționate în articolul de 
față.

(6) În cazul în care o entitate inclusă în 
registrul platformelor de date de interes 
public își are sediul principal sau 
reprezentantul legal într-un stat membru, 
dar își desfășoară activitatea în alte state 
membre, autoritatea competentă a statului 
membru în care se află sediul principal sau 
reprezentantul legal și autoritățile 
competente ale acestor alte state membre 
cooperează și își acordă asistență reciproc, 
după caz. Asistența și cooperarea 
menționate pot include schimburi de 
informații între autoritățile competente în 
cauză și solicitări de a se lua măsurile de 
supraveghere menționate în articolul de 
față.

Amendamentul 190

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a facilita colectarea de date 
pe baza altruismului în materie de date, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să stabilească un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date. Formularul 
permite colectarea consimțământului în 
toate statele membre într-un format 
uniform. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de consultare menționată la 
articolul 29 alineatul (2).

(1) Pentru a facilita colectarea de date 
pe baza altruismului în materie de date, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care să stabilească un formular 
european de consimțământ privind 
altruismul în materie de date, în urma 
consultării cu Comitetul european pentru 
protecția datelor. Formularul permite 
colectarea consimțământului în toate 
statele membre într-un format uniform. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 29 
alineatul (2).

Amendamentul 191

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 a (nou)



PE691.139 418/435 RR\1237015RO.docx

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Formularul european de 
consimțământ privind altruismul în 
materie de date prezintă amănunțit scopul 
sau scopurile specifice ale utilizării sau 
utilizărilor preconizate.

Amendamentul 192

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Formularul este disponibil într-un 
format care poate fi imprimat pe hârtie și 
poate fi citit de către oameni, dar și într-un 
format electronic care poate fi citit 
automat.

(4) Formularul este disponibil în toate 
limbile oficiale ale Uniunii, într-un format 
care poate fi imprimat pe hârtie și poate fi 
citit de către oameni, dar și într-un format 
electronic care poate fi citit automat.

Amendamentul 193

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 12 și al articolului 20 
sunt distincte din punct de vedere juridic și 
independente din punct de vedere 
funcțional de orice furnizor de servicii de 
partajare de date sau de orice entitate 
inclusă în registrul organizațiilor 
recunoscute de promovare a altruismului 
în materie de date.

(1) Autoritățile competente desemnate 
în temeiul articolului 12 și al articolului 20 
sunt distincte din punct de vedere juridic și 
independente din punct de vedere 
funcțional de orice furnizor de servicii de 
intermediere de date sau de orice entitate 
inclusă în registrul platformelor de date de 
interes public. Funcțiile autorităților 
competente desemnate în temeiul 
articolelor 12 și 20 pot fi îndeplinite de 
aceeași entitate. Statele membre au 
posibilitatea de a crea una sau mai multe 
entități noi sau de a se baza pe entitățile 
existente. Statele membre pot decide să 
atribuie competențele în temeiul 
prezentului regulament autorităților de 
supraveghere desemnate în temeiul 
Regulamentului (UE) 2016/679.
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Amendamentul 194

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente ale unui 
stat membru furnizează Comisiei și 
autorităților competente din alte state 
membre, pe baza unei cereri motivate, 
informațiile necesare pentru îndeplinirea 
sarcinilor care le revin în temeiul 
prezentului regulament. În cazul în care o 
autoritate națională competentă consideră 
că informațiile solicitate sunt confidențiale 
în conformitate cu normele Uniunii și cu 
normele naționale privind 
confidențialitatea comercială și 
profesională, Comisia și orice alte 
autorități competente implicate veghează la 
protejarea acestei confidențialități.

(6) Autoritățile competente ale unui 
stat membru furnizează Comisiei și 
autorităților competente din alte state 
membre, pe baza unei cereri motivate și 
fără întârzieri nejustificate, informațiile 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care 
le revin în temeiul prezentului regulament. 
În cazul în care o autoritate națională 
competentă consideră că informațiile 
solicitate sunt confidențiale în conformitate 
cu normele Uniunii și cu normele naționale 
privind confidențialitatea comercială și 
profesională, Comisia și orice alte 
autorități competente implicate veghează la 
protejarea acestei confidențialități.

Amendamentul 195

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele fizice și juridice au 
dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea națională competentă relevantă 
împotriva unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau a unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date.

(1) Persoanele fizice și juridice au 
dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea națională competentă relevantă 
împotriva unui furnizor de servicii de 
intermediere de date sau a unei entități 
înscrise în registrul platformelor de date de 
interes public în legătură cu orice aspect 
acoperit de prezentul regulament.

Amendamentul 196

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera b 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) deciziile autorităților competente, 
menționate la articolele 13, 17 și 21, luate 
în contextul gestionării, controlului și 
asigurării respectării regimului de 
notificare pentru furnizorii de servicii de 
partajare de date și monitorizarea 
entităților înscrise în registrul 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date.

(b) deciziile autorităților competente, 
menționate la articolele 13, 17 și 21, luate 
în contextul gestionării, controlului și 
asigurării respectării regimului de 
notificare pentru furnizorii de servicii de 
intermediere de date și monitorizarea 
entităților înscrise în registrul platformelor 
de date de interes public.

Amendamentul 197

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți, alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților competente 
din toate statele membre, ai Comitetului 
european pentru protecția datelor, ai 
Comisiei, ai spațiilor de date relevante și 
din alți reprezentanți ai autorităților 
competente din sectoare specifice.

(1) Comisia instituie un Comitet 
european pentru inovare în domeniul 
datelor (denumit în continuare „comitetul”) 
sub forma unui grup de experți alcătuit din 
reprezentanți ai autorităților competente 
din toate statele membre, în temeiul 
articolelor 12 și 20, din reprezentanți ai 
Comitetului european pentru protecția 
datelor, ai comitetului de coordonare la 
nivelul UE al [autorităților de 
supraveghere pentru inteligența 
artificială, așa cum s-a propus în 
propunerea de act legislativ privind 
inteligența artificială], ai Grupului de 
cooperare în domeniul securității 
cibernetice, ai Comisiei și din alți 
reprezentanți ai organismelor relevante 
din sectoare specifice, precum și ai 
organismelor cu expertiză în acest 
domeniu, cum ar fi institutele naționale 
de statistică.

Amendamentul 198

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Părțile interesate și părțile terțe 
relevante pot fi invitate să participe la 
reuniunile comitetului și la activitățile 
acestuia.

(2) Părțile interesate și părțile terțe 
relevante, în special din cadrul societății 
civile, inclusiv al grupurilor pentru 
protecția consumatorilor, pot fi invitate să 
participe la reuniunile comitetului și la 
activitățile acestuia, de la caz la caz sau 
permanent, în funcție de cum este 
necesar. În cazul în care sunt invitate 
părți interesate, sunt reprezentate în mod 
egal diferite grupuri, cum ar fi industria, 
mediul academic, grupurile pentru 
protecția consumatorilor și alte părți ale 
societății civile. Cu excepția mediului 
academic, sunt invitate numai părțile 
interesate înregistrate în registrul de 
transparență creat prin Acordul 
interinstituțional din 20 mai 2021 dintre 
Parlamentul European, Consiliul Uniunii 
Europene și Comisia Europeană privind 
un registru de transparență obligatoriu1a.
_________________
1a JO L 207, 11.6.2021, p. 1.

Amendamentul 199

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comitetul publică în timp util o 
ordine de zi pentru fiecare reuniune, 
înainte ca aceasta să aibă loc. După 
fiecare reuniune, se publică procesul-
verbal, fără întârzieri nejustificate, și 
conține o listă a reprezentanților care au 
fost prezenți și a părților interesate care 
au fost reprezentate, după caz.

Amendamentul 200

Propunere de regulament
Articolul 27 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Sarcinile comitetului Sarcinile Comitetului european pentru 
inovare în domeniul datelor

Amendamentul 201

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 
de partajare de date;

(b) să consilieze și să asiste Comisia în 
dezvoltarea unei practici coerente a 
autorităților competente în aplicarea 
cerințelor aplicabile furnizorilor de servicii 
de intermediere de date și entităților care 
desfășoară activități legate de altruismul 
în materie de date;

Amendamentul 202

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să acorde asistență Comisiei în ceea 
ce privește îmbunătățirea interoperabilității 
datelor, precum și a serviciilor de partajare 
de date între diferite sectoare și domenii, 
pe baza standardelor europene, 
internaționale sau naționale existente;

(d) să acorde asistență Comisiei în ceea 
ce privește îmbunătățirea interoperabilității 
datelor, precum și a serviciilor de 
intermediere de date între diferite sectoare 
și domenii, pe baza standardelor europene, 
internaționale sau naționale existente;

Amendamentul 203

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 

(e) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente în temeiul 
prezentului regulament prin consolidarea 
capacităților și schimbul de informații, în 
special prin stabilirea unor metode pentru 



RR\1237015RO.docx 423/435 PE691.139

RO

schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru furnizorii 
de servicii de partajare de date și 
înregistrarea și monitorizarea 
organizațiilor recunoscute de promovare 
a altruismului în materie de date.

schimbul eficient de informații referitoare 
la procedura de notificare pentru furnizorii 
de servicii de intermediere de date și 
înregistrarea și monitorizarea platformelor 
de date de interes public.

Amendamentul 204

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să faciliteze cooperarea dintre 
autoritățile naționale competente privind 
aplicarea articolului 30 și normele privind 
sancțiunile stabilite în temeiul articolului 
31.

Amendamentul 205

Propunere de regulament
Articolul 30 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Accesul internațional Accesul internațional și transferul de date 
fără caracter personal

Amendamentul 206

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Prezentul articol se aplică numai 
transferului de date fără caracter 
personal.

Amendamentul 207

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date sau entitatea înscrisă 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, trebuie să ia toate măsurile 
tehnice, juridice și organizatorice 
rezonabile pentru a preveni transferul sau 
accesul la date fără caracter personal 
deținute în Uniune în cazul în care un astfel 
de transfer sau acces ar crea un conflict cu 
dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru în cauză, cu excepția cazului în 
care transferul sau accesul este conform 
cu alineatul (2) sau (3).

(1) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de intermediere de date sau entitatea 
înscrisă în registrul platformelor de date de 
interes public, după caz, trebuie să ia toate 
măsurile tehnice, juridice și organizatorice 
rezonabile pentru a preveni transferul sau 
accesul la date fără caracter personal 
deținute în Uniune în cazul în care un astfel 
de transfer sau acces ar crea un conflict cu 
dreptul Uniunii sau cu legislația statului 
membru în cauză, fără a aduce atingere 
alineatelor (2) sau (3).

Amendamentul 208

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Orice hotărâre a unei instanțe 
judecătorești sau a unui tribunal și orice 
decizie a unei autorități administrative a 
unei țări terțe prin care se solicită unui 
organism din sectorul public, unei persoane 
fizice sau juridice căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, unui furnizor de servicii de 
partajare de date sau unei entități înscrise 
în registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date să transfere sau să acorde acces la date 
fără caracter personal în Uniune în temeiul 
prezentului regulament, poate fi 
recunoscută sau executată în vreun fel doar 
dacă se bazează pe un acord internațional, 
cum ar fi un tratat de asistență judiciară 
reciprocă în vigoare între țara terță 
solicitantă și Uniune sau orice alt acord 
între țara terță solicitantă și un stat 

(2) Orice hotărâre a unei instanțe 
judecătorești sau a unui tribunal și orice 
decizie a unei autorități administrative a 
unei țări terțe prin care se solicită unui 
organism din sectorul public, unei persoane 
fizice sau juridice căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, unui furnizor de servicii de 
intermediere de date sau unei entități 
înscrise în registrul platformelor de date de 
interes public să transfere sau să acorde 
acces la date fără caracter personal în 
Uniune în temeiul prezentului regulament 
poate fi recunoscută sau executată în vreun 
fel doar dacă se bazează pe un acord 
internațional, cum ar fi un tratat de 
asistență judiciară reciprocă în vigoare 
între țara terță solicitantă și Uniune sau 
orice alt acord între țara terță solicitantă și 
un stat membru, încheiat înainte de 
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membru, încheiat înainte de [intrarea în 
vigoare a prezentului regulament].

[intrarea în vigoare a prezentului 
regulament].

Amendamentul 209

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care un organism din 
sectorul public, o persoană fizică sau 
juridică căreia i s-a acordat dreptul de 
reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, un furnizor de servicii de 
partajare de date sau o entitate înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date este destinatarul unei decizii a unei 
instanțe sau a unei autorități administrative 
dintr-o țară terță care prevede transferul 
sau acordarea accesului la date fără 
caracter personal deținute în Uniune, iar 
respectarea unei astfel de decizii ar putea 
genera o situație de conflict cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația statului membru 
relevant pentru destinatar, transferul către 
autoritatea din țara terță sau accesul 
acesteia la astfel de date are loc numai:

(3) În lipsa acordului internațional 
menționat la alineatul (2), în cazul în care 
un organism din sectorul public, o persoană 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, un furnizor de servicii de 
intermediere de date sau o entitate înscrisă 
în registrul platformelor de date de interes 
public este destinatarul unei decizii a unei 
instanțe sau a unei autorități administrative 
dintr-o țară terță care prevede transferul 
sau acordarea accesului la date fără 
caracter personal deținute în Uniune, iar 
respectarea unei astfel de decizii ar putea 
genera o situație de conflict cu dreptul 
Uniunii sau cu legislația statului membru 
relevant pentru destinatar, transferul către 
autoritatea din țara terță sau accesul 
acesteia la astfel de date are loc numai:

Amendamentul 210

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Destinatarul deciziei solicită avizul 
organismelor sau autorităților competente 
relevante, în temeiul prezentului 
regulament, pentru a stabili dacă aceste 
condiții sunt îndeplinite.

Destinatarul deciziei solicită avizul 
organismelor sau autorităților competente 
relevante, în temeiul prezentului 
regulament, pentru a stabili dacă aceste 
condiții sunt îndeplinite. Organismele sau 
autoritățile competente relevante fac 
schimb de informații privind cererile 
internaționale de acces în cadrul 
Comitetului european pentru inovare în 



PE691.139 426/435 RR\1237015RO.docx

RO

domeniul datelor.

Amendamentul 211

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care condițiile de la 
alineatul (2) sau (3) sunt îndeplinite, 
organismul din sectorul public, persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, furnizorul de servicii de 
partajare de date sau entitatea înscrisă în 
registrul organizațiilor recunoscute de 
promovare a altruismului în materie de 
date, după caz, furnizează volumul minim 
de date permis ca răspuns la o cerere, pe 
baza unei interpretări rezonabile a cererii.

(4) În cazul în care condițiile de la 
alineatul (2) sau (3) sunt îndeplinite, 
organismul din sectorul public, persoana 
fizică sau juridică căreia i s-a acordat 
dreptul de reutilizare a datelor în temeiul 
capitolului 2, furnizorul de servicii de 
intermediere de date sau entitatea înscrisă 
în registrul platformelor de date de interes 
public, după caz, furnizează volumul 
minim de date permis ca răspuns la o 
cerere, pe baza unei interpretări rezonabile 
a cererii.

Amendamentul 212

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de partajare de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date îl 
informează pe deținătorul datelor cu 
privire la existența unei cereri din partea 
unei autorități administrative dintr-o țară 
terță de a i se acorda accesul la datele sale, 
cu excepția cazurilor în care cererea 
servește unor scopuri de asigurare a 
respectării legii și atât timp cât acest lucru 
este necesar pentru a menține eficacitatea 
activității de asigurare a respectării legii.

(5) Organismul din sectorul public, 
persoana fizică sau juridică căreia i s-a 
acordat dreptul de reutilizare a datelor în 
temeiul capitolului 2, furnizorul de servicii 
de intermediere de date și entitatea care 
asigură altruismul în materie de date 
informează, înainte de a da curs cererii, 
persoana vizată sau deținătorul datelor cu 
privire la existența unei cereri din partea 
unei autorități administrative dintr-o țară 
terță de a i se acorda accesul la datele sale, 
cu excepția cazurilor în care cererea 
servește unor scopuri de asigurare a 
respectării legii și atât timp cât acest lucru 
este necesar pentru a menține eficacitatea 
activității de asigurare a respectării legii.
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Amendamentul 213

Propunere de regulament
Articolul 31 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre adoptă regimul 
sancțiunilor aplicabil în cazul 
nerespectării dispozițiilor prezentului 
regulament și iau toate măsurile necesare 
pentru a asigura aplicarea acestuia. 
Sancțiunile trebuie să fie eficace, 
proporționale și să aibă un efect de 
descurajare. Statele membre informează 
fără întârziere Comisia cu privire la 
respectivul regim și la măsurile aferente 
până la [data aplicării regulamentului] și, 
de asemenea, cu privire la orice 
modificare ulterioară care le afectează.

eliminat

Amendamentul 214

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fiecare autoritate competentă se 
asigură că impunerea unor amenzi 
administrative în conformitate cu 
prezentul articol pentru încălcări ale 
prezentului regulament este, în fiecare 
caz, efectivă, proporțională și disuasivă.

Amendamentul 215

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Când se ia decizia de a aplica sau 
nu o amendă administrativă și decizia cu 
privire la valoarea amenzii administrative 
în fiecare caz în parte, se acordă atenția 
cuvenită următoarelor aspecte:
(a) Pentru încălcările dispozițiilor 
următoare, se aplică amenzi 
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administrative de până la 20 000 000 EUR 
sau, în cazul unei întreprinderi, de până 
la 4 % din cifra de afaceri mondială totală 
anuală din exercițiul financiar anterior, 
luându-se în calcul cea mai mare valoare:
(1)) obligațiile privind transferurile de 
date fără caracter personal către țări terțe 
în temeiul articolului 5 alineatul (12) și al 
articolul 30;
(2)) obligația furnizorilor de servicii de 
intermediere a datelor de a notifica în 
temeiul articolul 10;
(3)) condițiile de prestare a serviciilor 
în temeiul articolul 11;
(4)) condițiile pentru înregistrarea ca 
organizație de promovare a altruismului 
în materie de date, în conformitate cu 
articolele 18 și 19.

Amendamentul 216

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Exercitarea de către autoritatea 
competentă a atribuțiilor sale în temeiul 
prezentului articol are loc cu condiția 
existenței unor garanții procedurale 
adecvate în conformitate cu dreptul 
Uniunii și cu dreptul intern, inclusiv căi 
de atac judiciare efective și dreptul la un 
proces echitabil.

Amendamentul 217

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) În cazul în care sistemul juridic al 
unui stat membru nu prevede amenzi 
administrative, prezentul articol poate fi 
aplicat astfel încât amenda să fie inițiată 
de autoritatea competentă și impusă de 



RR\1237015RO.docx 429/435 PE691.139

RO

instanțele naționale competente, 
garantându-se totodată faptul că aceste 
căi de atac sunt efective și au un efect 
echivalent cu cel al amenzilor 
administrative impuse de autoritățile 
competente.

Amendamentul 218

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de [patru ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă un raport cu 
principalele sale constatări Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
Comitetului Economic și Social 
European. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
întocmirea raportului respectiv. Statele 
membre furnizează Comisiei informațiile 
necesare pentru întocmirea raportului 
respectiv.

În termen de [trei ani de la data aplicării 
prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament, evaluând, printre altele:

(a) condițiile de reutilizare a datelor 
prevăzute la capitolul II, în vederea 
armonizării lor suplimentare și a posibilei 
nevoi de a defini datele extrem de 
sensibile;
(b) nivelul de conformitate cu 
cerințele stabilite în prezentul regulament, 
precum și calitatea și securitatea 
serviciilor furnizate de intermediarii de 
date în temeiul capitolului III;
(c) tipul de organizații de promovare a 
altruismului în materie de date 
înregistrate în temeiul capitolului IV și o 
privire de ansamblu asupra obiectivelor 
de interes public pentru care datele sunt 
partajate, astfel încât să se stabilească 
criterii clare în acest sens;
(d) funcționarea Comitetului 
european pentru inovare în domeniul 
datelor;
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(e) condițiile de acces internațional 
prevăzute la articolul 30.
Comisia prezintă un raport cu 
principalele sale constatări Parlamentului 
European și Consiliului, precum și 
Comitetului Economic și Social 
European, raport care se face public. 
Statele membre și CEPD furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
întocmirea raportului respectiv. Raportul 
cuprinde o analiză cantitativă și calitativă 
a impactului prezentului regulament 
asupra dreptului fundamental la viață 
privată și a dreptului la protecția datelor 
cu caracter personal.

Amendamentul 219

Propunere de regulament
Articolul 33 – paragraful 1 – tabel

Textul propus de Comisie

Notificarea în calitate de 
furnizor de servicii de 
partajare de date

Confirmarea de primire a 
notificării

Demararea, desfășurarea 
și închiderea unei 
activități comerciale

Înregistrarea ca 
organizație europeană de 
promovare a altruismului 
în materie de date

Confirmarea înregistrării

Amendamentul

Notificarea în calitate de 
furnizor de servicii de 
intermediere de date

Confirmarea de primire a 
notificării

Demararea, desfășurarea 
și închiderea unei 
activități comerciale

Înregistrarea ca platformă 
de date de interes public

Confirmarea înregistrării

Amendamentul 220

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Entitățile care furnizează serviciile de Entitățile care furnizează serviciile de 
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partajare de date prevăzute la articolul 9 
alineatul (1) la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament respectă obligațiile 
prevăzute în capitolul III cel târziu până la 
[data - 2 ani de la data aplicării prezentului 
regulament].

intermediere de date prevăzute la 
articolul 9 alineatul (1) la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament respectă 
obligațiile prevăzute în capitolul III cel 
târziu până la [data - 2 ani de la data 
aplicării prezentului regulament].
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PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ
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       Data anunțului în plen
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