
REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice 

în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecţia datelor) (Text cu relevanţă pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN 

ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în 

special articolul 16, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de 

act legislativ către parlamentele naţionale, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social 

European ( 1 ), ( 1 )JO C 229, 31.7.2012, p. 90. având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2 ), ( 2 

)JO C 391, 18.12.2012, p. 127. hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3 ), ( 3 

)Poziţia Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia în 

primă lectură a Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziţia Parlamentului 

European din 14 aprilie 2016. 

 

EXTRAS: 

Art. 83: Condiţii generale pentru impunerea amenzilor administrative 

(1 )Fiecare autoritate de supraveghere asigură faptul că impunerea unor amenzi administrative în 

conformitate cu prezentul articol pentru încălcările prezentului regulament menţionate la alineatele 

(4), (5) şi, (6) este, în fiecare caz, eficace, proporţională şi disuasivă. 

(2) În funcţie de circumstanţele fiecărui caz în parte, amenzile administrative sunt impuse în 

completarea sau în locul măsurilor menţionate la articolul 58 alineatul (2) literele (a)-(h) şi (j). 

Atunci când se ia decizia dacă să se impună o amendă administrativă şi decizia cu privire la valoarea 
amenzii administrative în fiecare caz în parte, se acordă atenţia cuvenită următoarelor aspecte: 
a) natura, gravitatea şi durata încălcării, ţinându-se seama de natura, domeniul de aplicare sau scopul 
prelucrării în cauză, precum şi de numărul persoanelor vizate afectate şi de nivelul prejudiciilor suferite 
de acestea; 
b) dacă încălcarea a fost comisă intenţionat sau din neglijenţă; 
c) orice acţiuni întreprinse de operator sau de persoana împuternicită de operator pentru a reduce 
prejudiciul suferit de persoana vizată; 
d) gradul de responsabilitate al operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ţinându-se 
seama de măsurile tehnice şi organizatorice implementate de aceştia în temeiul articolelor 25 şi 32; 
e) eventualele încălcări anterioare relevante comise de operator sau de persoana împuternicită de 
operator; 
f) gradul de cooperare cu autoritatea de supraveghere pentru a remedia încălcarea şi a atenua 
posibilele efecte negative ale încălcării; 
g) categoriile de date cu caracter personal afectate de încălcare; 
h) modul în care încălcarea a fost adusă la cunoştinţa autorităţii de supraveghere, în special dacă şi în 
ce măsură operatorul sau persoana împuternicită de operator a notificat încălcarea; 
i) în cazul în care măsurile menţionate la articolul 58 alineatul (2) au fost dispuse anterior împotriva 
operatorului sau persoanei împuternicite de operator în cauză cu privire la acelaşi obiect, respectarea 
respectivelor măsuri; 
j) aderarea la coduri de conduită aprobate, în conformitate cu articolul 40, sau la mecanisme de 
certificare aprobate, în conformitate cu articolul 42; şi 
k) orice alt factor agravant sau atenuant aplicabil circumstanţelor cazului, cum ar fi beneficiile 
financiare dobândite sau pierderile evitate în mod direct sau indirect de pe urma încălcării. 
 



(3) În cazul în care un operator sau o persoană împuternicită de operator încalcă în mod intenţionat 

sau din neglijenţă, pentru aceeaşi operaţiune de prelucrare sau pentru operaţiuni de prelucrare 

conexe, mai multe dispoziţii din prezentul regulament, cuantumul total al amenzii administrative nu 

poate depăşi suma prevăzută pentru cea mai gravă încălcare. 

(4) Pentru încălcările dispoziţiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi 
administrative de până la 10 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 2 % din cifra de 
afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luânduse în calcul 
cea mai mare valoare: 
a) obligaţiile operatorului şi ale persoanei împuternicite de operator în conformitate cu articolele 8, 
11, 25-39, 42 şi 43; 
b) obligaţiile organismului de certificare în conformitate cu articolele 42 şi 43; 
c) obligaţiile organismului de monitorizare în conformitate cu articolul 41 alineatul (4). 
 
(5) Pentru încălcările dispoziţiilor următoare, în conformitate cu alineatul (2), se aplică amenzi 
administrative de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de 
afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luânduse în calcul cea 
mai mare valoare: 
a) principiile de bază pentru prelucrare, inclusiv condiţiile privind consimţământul, în conformitate cu 
articolele 5, 6, 7 şi 9; 
b) drepturile persoanelor vizate în conformitate cu articolele 12-22; 
c) transferurile de date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie 
internaţională, în conformitate cu articolele 44-49; 
d) orice obligaţii în temeiul legislaţiei naţionale adoptate în temeiul capitolului IX; 
e) nerespectarea unui ordin sau a unei limitări temporare sau definitive asupra prelucrării, sau a 
suspendării fluxurilor de date, emisă de către autoritatea de supraveghere în temeiul articolului 58 
alineatul (2), sau neacordarea accesului, încălcând articolul 58 alineatul (1).  
 

(6) Pentru încălcarea unui ordin emis de autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 58 

alineatul (2) se aplică, în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, amenzi administrative 

de până la 20 000 000 EUR sau, în cazul unei întreprinderi, de până la 4 % din cifra de afaceri 

mondială totală anuală corespunzătoare exerciţiului financiar anterior, luându-se în calcul cea mai 

mare valoare. 

(7) Fără a aduce atingere competenţelor corective ale autorităţilor de supraveghere menţionate la 

articolul 58 alineatul (2), fiecare stat membru poate prevedea norme prin care să se stabilească dacă 

şi în ce măsură pot fi impuse amenzi administrative autorităţilor publice şi organismelor publice 

stabilite în statul membru respectiv. 

(8) Exercitarea de către autoritatea de supraveghere a competenţelor sale în temeiul prezentului 

articol are loc cu condiţia existenţei unor garanţii procedurale adecvate în conformitate cu dreptul 

Uniunii şi cu dreptul intern, inclusiv căi de atac judiciare eficiente şi dreptul la un proces echitabil. 

(9) În cazul în care sistemul juridic al statului membru nu prevede amenzi administrative, prezentul 

articol poate fi aplicat astfel încât amenda să fie iniţiată de autoritatea de supraveghere competentă 

şi impusă de instanţele naţionale competente, garantându-se, în acelaşi timp, faptul că aceste căi 

de atac sunt eficiente şi au un efect echivalent cu cel al amenzilor administrative impuse de 

autorităţile de supraveghere. În orice caz, amenzile impuse trebuie să fie eficace, proporţionale şi 

disuasive. Respectivele state member informează Comisia cu privire la dispoziţiile de drept intern 

pe care le adoptă în temeiul prezentului alineat până la 25 mai 2018, precum şi, fără întârziere, cu 

privire la orice act legislativ de modificare sau orice modificare ulterioară a acestora. 


