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RECTIFICARE 

la 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. 1-88) 

(poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 12 martie 2014 în vederea 

adoptării regulamentului menționat mai sus 

(P7_TA(2014)0212) 

(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD)) 

 

În conformitate cu articolul 231 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, 

regulamentul menționat în titlu se rectifică după cum urmează: 

La pagina 14, considerentul (71), a cincea și a șasea teză: 

în loc de: 

„(71) …  

O astfel de măsură nu ar trebui să se refere la un copil. 

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana 

vizată, având în vedere circumstanțele specifice și contextul în care sunt prelucrate 

datele cu caracter personal, operatorul ar trebui să utilizeze proceduri matematice sau 

statistice adecvate pentru crearea de profiluri, să implementeze măsuri tehnice și 

organizatorice adecvate pentru a asigura în special faptul că factorii care duc la 

inexactități ale datelor cu caracter personal sunt corectați și că riscul de erori este 

redus la minimum, precum și să securizeze datele cu caracter personal într-un mod 

care să țină seama de pericolele potențiale la adresa intereselor și drepturilor persoanei 

vizate și care să prevină, printre altele, efectele discriminatorii împotriva persoanelor 

pe motiv de rasă sau origine etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență 
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sindicală, caracteristici genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală sau care să 

ducă la măsuri care să aibă astfel de efecte.” 

se citește: 

„(71) …  

O astfel de măsură nu ar trebui să se refere la un copil. Pentru a asigura o prelucrare 

echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată, având în vedere 

circumstanțele specifice și contextul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, 

operatorul ar trebui să utilizeze proceduri matematice sau statistice adecvate pentru 

crearea de profiluri, să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru 

a asigura în special faptul că factorii care duc la inexactități ale datelor cu caracter 

personal sunt corectați și că riscul de erori este redus la minimum, precum și să 

securizeze datele cu caracter personal într-un mod care să țină seama de pericolele 

potențiale la adresa intereselor și drepturilor persoanei vizate și să prevină, printre 

altele, efectele discriminatorii împotriva persoanelor pe motiv de rasă sau origine 

etnică, opinii politice, religie sau convingeri, apartenență sindicală, caracteristici 

genetice, stare de sănătate sau orientare sexuală sau prelucrări care să ducă la măsuri 

care să aibă astfel de efecte.” 

 

La pagina 55, articolul 37 alineatul (1) litera (c): 

în loc de: 

„(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 

constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date, menționată la 

articolul 9, sau a unor date cu caracter personal privind condamnări penale și infracțiuni, 

menționată la articolul 10” 

se citește: 

„(c) activitățile principale ale operatorului sau ale persoanei împuternicite de operator 

constau în prelucrarea pe scară largă a unor categorii speciale de date în temeiul 

articolului 9 sau a unor date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și 

infracțiuni, menționată la articolul 10” 
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La pagina 58, articolul 41 alineatul (3): 

în loc de: 

„(3) Autoritatea de supraveghere competentă transmite proiectul de criterii pentru 

acreditarea unui organism menționat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, în 

conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.” 

se citește: 

„(3) Autoritatea de supraveghere competentă transmite proiectul de cerințe pentru 

acreditarea unui organism menționat la alineatul (1) din prezentul articol comitetului, în 

conformitate cu mecanismul pentru asigurarea coerenței menționat la articolul 63.” 

La pagina 58, articolul 41 alineatul (5): 

în loc de: 

„(5) Autoritatea de supraveghere competentă revocă acreditarea unui organism menționat 

la alineatul (1) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acreditare sau 

măsurile luate de organismul în cauză încalcă prezentul regulament.” 

se citește: 

„(5) Autoritatea de supraveghere competentă revocă acreditarea unui organism menționat 

la alineatul (1) în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru acreditare sau măsurile 

luate de organismul în cauză încalcă prezentul regulament.” 

La pagina 59, articolul 42 alineatul (7): 

în loc de: 

„(7) Certificarea este eliberată unui operator sau unei persoane împuternicite de operator 

pentru o perioadă maximă de trei ani și poate fi reînnoită în aceleași condiții, cu condiția ca 

cerințele relevante să fie îndeplinite în continuare. Certificarea este retrasă, după caz, de către 

organismele de certificare menționate la articolul 43 sau de către autoritatea de supraveghere 

competentă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru certificare.” 

se citește: 

„(7) Certificarea este eliberată unui operator sau unei persoane împuternicite de operator 

pentru o perioadă maximă de trei ani și poate fi reînnoită în aceleași condiții, cu condiția ca 

criteriile relevante să fie îndeplinite în continuare. Certificarea este retrasă, după caz, de către 
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organismele de certificare menționate la articolul 43 sau de către autoritatea de supraveghere 

competentă în cazul în care nu mai sunt îndeplinite criteriile pentru certificare.” 

La pagina 60, articolul 43 alineatul (3): 

în loc de: 

„(3) Acreditarea organismelor de certificare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul 

articol se realizează pe baza criteriilor aprobate de către autoritatea de supraveghere care este 

competentă în temeiul articolului 55 sau 56, sau de către comitet în temeiul articolului 63. În 

cazul unei acreditări în conformitate cu alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, aceste 

cerințe le completează pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și normele 

tehnice care descriu metodele și procedurile organismelor de certificare.” 

se citește: 

„(3) Acreditarea organismelor de certificare menționate la alineatele (1) și (2) din prezentul 

articol se realizează pe baza cerințelor aprobate de către autoritatea de supraveghere care este 

competentă în temeiul articolului 55 sau 56, sau de către comitet în temeiul articolului 63. În 

cazul unei acreditări în temeiul alineatului (1) litera (b) din prezentul articol, aceste cerințe le 

completează pe cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 și normele tehnice care 

descriu metodele și procedurile organismelor de certificare.” 
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La pagina 60, articolul 43 alineatul (6): 

în loc de: 

„(6) Cerințele menționate la alineatul (3) din prezentul articol și criteriile menționate la 

articolul 42 alineatul (5) se publică de către autoritatea de supraveghere într-o formă ușor de 

accesat. Autoritățile de supraveghere transmit, de asemenea, aceste cerințe și criterii 

comitetului. Comitetul regrupează toate mecanismele de certificare și sigiliile de protecție a 

datelor într-un registru și le pune la dispoziția publicului prin orice mijloc corespunzător.” 

se citește: 

„(6) Cerințele menționate la alineatul (3) din prezentul articol și criteriile menționate la 

articolul 42 alineatul (5) se publică de către autoritatea de supraveghere într-o formă ușor de 

accesat. Autoritățile de supraveghere transmit, de asemenea, aceste cerințe și criterii 

comitetului.” 

La pagina 69, articolul 57 alineatul (1) litera (p): 

în loc de: 

„(p) elaborează și publică criteriile de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor 

de conduită în conformitate cu articolul 41 și a unui organism de certificare în 

conformitate cu articolul 43;” 

se citește: 

„(p) elaborează și publică cerințele de acreditare a unui organism de monitorizare a codurilor 

de conduită în conformitate cu articolul 41 și a unui organism de certificare în 

conformitate cu articolul 43;” 

La pagina 74, articolul 64 alineatul (1) litera (c): 

în loc de: 

„(c) vizează aprobarea criteriilor pentru acreditarea unui organism în conformitate cu 

articolul 41 alineatul (3) sau a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 

43 alineatul (3);” 
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se citește: 

„(c) vizează aprobarea cerințelor pentru acreditarea unui organism în conformitate cu 

articolul 41 alineatul (3), a unui organism de certificare în conformitate cu articolul 43 

alineatul (3) sau a criteriilor de certificare menționate la articolul 42 alineatul (5);” 

La pagina 74, articolul 64 alineatele (6), (7) și (8): 

în loc de: 

„(6) Autoritatea de supraveghere competentă nu își adoptă proiectul de decizie menționat la 

alineatul (1) în termenul menționat la alineatul (3). 

 

(7) Autoritatea de supraveghere menționată la alineatul (1) ține seama pe deplin de avizul 

comitetului și comunică pe cale electronică președintelui comitetului, în termen de două 

săptămâni de la primirea avizului, dacă își va păstra sau își va modifica proiectul de decizie și, 

dacă este cazul, transmite proiectul de decizie modificat, utilizând un formular standard. 

 

(8) În cazul în care autoritatea de supraveghere vizată informează președintele 

comitetului, în termenul menționat la alineatul (7) din prezentul articol, că intenționează să nu 

se conformeze avizului comitetului, integral sau parțial, oferind motivele relevante, se aplică 

articolul 65 alineatul (1).” 

se citește: 

„(6) Autoritatea de supraveghere competentă menționată la alineatul (1) nu își adoptă 

proiectul de decizie menționat la alineatul (1) în termenul menționat la alineatul (3). 

 

(7) Autoritatea de supraveghere competentă menționată la alineatul (1) ține seama pe 

deplin de avizul comitetului și comunică pe cale electronică președintelui comitetului, în 

termen de două săptămâni de la primirea avizului, dacă își va păstra sau își va modifica 

proiectul de decizie și, dacă este cazul, transmite proiectul de decizie modificat, utilizând un 

formular standard. 

 

(8) În cazul în care autoritatea de supraveghere competentă menționată la alineatul (1) 

informează președintele comitetului, în termenul menționat la alineatul (7) din prezentul 

articol, că intenționează să nu se conformeze avizului comitetului, integral sau parțial, oferind 

motivele relevante, se aplică articolul 65 alineatul (1).” 
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La pagina 74, articolul 65 alineatul (1) litera (a): 

în loc de: 

„(a) atunci când, în unul dintre cazurile menționate la articolul 60 alineatul (4), o autoritate 

de supraveghere vizată a formulat o obiecție relevantă și motivată la un proiect de 

decizie a autorității principale sau autoritatea principală a respins o astfel de obiecție 

ca nefiind relevantă sau motivată. …;” 

se citește: 

„(a) atunci când, în unul dintre cazurile menționate la articolul 60 alineatul (4), o autoritate 

de supraveghere vizată a formulat o obiecție relevantă și motivată la un proiect de 

decizie a autorității de supraveghere principale și autoritatea de supraveghere 

principală nu a dat curs obiecției sau a respins o astfel de obiecție ca nefiind relevantă 

sau motivată. …;” 

La pagina 76, articolul 69 alineatul (2): 

în loc de: 

„(2) Fără a aduce atingere solicitărilor din partea Comisiei menționate la articolul 70 

alineatul (1) litera (b) și la articolul 70 alineatul (2), comitetul, în îndeplinirea sarcinilor sale 

sau în exercitarea competențelor sale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio parte 

externă.” 

se citește: 

„(2) Fără a aduce atingere solicitărilor din partea Comisiei menționate la articolul 70 

alineatele (1) și (2), comitetul, în îndeplinirea sarcinilor sale sau în exercitarea competențelor 

sale, nu solicită și nu acceptă instrucțiuni de la nicio parte externă.” 

La pagina 77, articolul 70 alineatul (1) litera (l): 

în loc de: 

„(l) să revizuiască aplicarea practică a orientărilor, recomandărilor și bunelor practici 

menționate la literele (e) și (f);” 

se citește: 

„(l) să revizuiască aplicarea practică a orientărilor, recomandărilor și bunelor practici;” 
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La pagina 77, articolul 70 alineatul (1) litera (o): 

în loc de: 

„(o) să efectueze acreditarea organismelor de certificare și revizuirea periodică a acreditării 

în conformitate cu articolul 43 și să țină un registru public al organismelor acreditate, 

în conformitate cu articolul 43 alineatul (6), și al operatorilor acreditați sau al 

persoanelor împuternicite de operator acreditate, stabiliți (stabilite) în țări terțe, în 

conformitate cu articolul 42 alineatul (7);” 

se citește: 

„(o) să aprobe criteriile de certificare în temeiul articolului 42 alineatul (5) și să țină un 

registru public al mecanismelor de certificare și al sigiliilor și mărcilor în materie de 

protecție a datelor, în temeiul articolului 42 alineatul (8), și al operatorilor certificați 

sau al persoanelor împuternicite de operatori certificate, stabiliți (stabilite) în țări terțe, 

în temeiul articolului 42 alineatul (7);” 

La pagina 77, articolul 70 alineatul (1) litera (p): 

în loc de: 

„(p) să precizeze cerințele menționate la articolul 43 alineatul (3), în vederea acreditării 

organismelor de certificare prevăzute la articolul 42;” 

se citește: 

„(p) să aprobe cerințele menționate la articolul 43 alineatul (3), în vederea acreditării 

organismelor de certificare prevăzute la articolul 43;”. 

 

 


