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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora de parecer acolhe favoravelmente o presente regulamento e congratula-se 
expressamente com o seu objetivo de prosseguir a harmonização da proteção dos dados na 
União Europeia (UE).  

O presente regulamento tem o seguinte objetivo que seguidamente se expõe. Como é 
evidente, não é possível regulamentar o conjunto da proteção dos dados dos trabalhadores 
europeus num único artigo. Trata-se, antes, de fixar determinados elementos essenciais. 
Relativamente à concretização de um verdadeiro mercado europeu do emprego, pode-se 
refletir sobre a possibilidade de, num segundo tempo, regulamentar a proteção dos dados dos 
trabalhadores à escala europeia. Tal seria possível com base no artigo 288.º do TFUE.

Ainda que uma grande parte do tratamento de dados na EU esteja relacionada com as relações 
de trabalho, a proteção dos dados dos trabalhadores apenas modestamente é tratada no 
regulamento. O nível de abstração do regulamento dificulta frequentemente a interpretação 
das regras no contexto laboral.

É entender da relatora que a melhor forma de ter em conta os desafios da proteção dos dados 
dos trabalhadores no quadro do presente regulamento consiste em limitar o seu parecer ao 
artigo 82.º. Este artigo oferece a possibilidade de alargar o conteúdo e reunir os diferentes 
artigos do regulamento em apreço relevantes em matéria de proteção dos dados dos 
trabalhadores. 

Artigo 82.º, n.º 1, e considerando 124

No seu estado atual e, em particular, no domínio da proteção dos dados dos trabalhadores, o 
regulamento em apreço apenas oferece uma proteção mínima. Importa que continue a ser 
possível a cada Estado-Membro fixar normas mais vantajosas para os trabalhadores. Além 
disso, deve igualmente ser possível fixar estas normas em acordos coletivos. A formulação 
“nos limites do presente regulamento deve ser rejeitada por razões diversas. Em primeiro 
lugar, está em contradição com a exceção setorial geral visada no artigo 82.º e, em 
combinação com os atos delegados propostos pela Comissão no artigo 82.º, poderia conduzir 
a uma situação extremamente confusa. Em segundo lugar, no pior dos casos, poderia 
significar que os Estados-Membros não pudessem adotar normas de maior alcance. Por fim, 
esta formulação parece ter sido escolhida de forma arbitrária, atendendo a que, no caso de 
outras cláusulas de abertura, por exemplo no domínio dos meios de comunicação social, esta 
limitação não existe.

Artigo 82.º, n.º 1-B 

Uma vez que, até à data, a Comissão não apresentou qualquer proposta relativa à proteção dos 
dados dos trabalhadores e tendo em conta o caráter limitado do regulamento no respeitante ao 
conteúdo sobre a proteção dos dados dos trabalhadores, é necessário fixar normas mínimas 
europeias em matéria de proteção. Os quatro pontos seguidamente apresentados não 
constituem uma lista exaustiva, mas, antes, elementos essenciais de um direito europeu 
completo em matéria de proteção de dados.
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Artigo 82.º, n.º 1-C

A Autoridade para a Proteção dos Dados desempenha um papel de extrema importância. 
Importa, por conseguinte, que seja absolutamente claro que pode exercer as suas funções sem 
recear pressões ou influências externas e agir no interesse dos trabalhadores. É, por 
conseguinte, oportuno prever uma proteção específica contra o despedimento e uma proibição 
de tratamento desfavorável.

Artigo 82.º, n.º 1-E e considerando 124-A (novo)

A proposta da Comissão não precisa suficientemente as exigências em matéria de 
transferência de dados no interior de um grupo de empresas na UE. Convém remediar este 
aspeto, no respeito dos interesses dos trabalhadores.

Artigo 82.º, n.º 1-F e considerando 34

Excluir totalmente o consentimento como base para o tratamento de dados não é pertinente 
numa relação laboral. A relatora propõe, por conseguinte, que, mesmo em situações de 
desequilíbrio, o consentimento seja possível quando vise consequências jurídicas ou 
económicas vantajosas para o trabalhador. 

Artigo 82.º, n.º 3

É entender da relatora de parecer que os atos delegados apenas se devem aplicar quando o 
regulamento tenha que ser adaptado de forma rápida e flexível, nos seus elementos não 
materiais, às inovações técnicas e de segurança. A formulação da Comissão a este respeito era 
até agora demasiado geral. Por outro lado, paralelamente ao n.º 1, o novo n.º 1-Cdeveria 
igualmente poder ser precisado por meio de atos delegados. 

Artigo 82.º, n.º 3-A 

Esta cláusula de revisão permite uma nova avaliação

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral. Sempre que 
o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto de poder entre o 
titular dos dados e o responsável pelo 
tratamento, especialmente se o primeiro se 
encontrar numa situação de dependência 
em relação ao segundo, em especial 
quando os dados pessoais são tratados pelo 
seu empregador no contexto da relação 
laboral. Na relação laboral, o tratamento 
de dados constitui uma exceção, quando 
tem por finalidade, principalmente, a 
obtenção de vantagens jurídicas ou 
económicas para o trabalhador. Sempre 
que o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa, ou cujas 
atividades principais, independentemente 
da dimensão da empresa, impliquem 
operações de tratamento que exijam 
controlo regular e sistemático, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
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delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente. O 
tratamento deve ser efetuado por uma 
pessoa coletiva e dizer respeito a mais de 
250 titulares de dados por ano. 

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 124

Texto da Comissão Alteração

(124) Os princípios gerais de proteção das 
pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais também 
devem ser aplicáveis no domínio do 
emprego. Por conseguinte, a fim de
regulamentar o tratamento de dados 
pessoais dos trabalhadores neste contexto, 
os Estados-Membros devem poder adotar, 
nos limites do presente regulamento, 
disposições legislativas específicas 
relativas ao tratamento de dados pessoais 
no setor laboral.

(124) Os princípios gerais de proteção das 
pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais também 
devem ser aplicáveis no domínio do 
emprego. Os Estados-Membros devem
poder regulamentar o tratamento de dados 
pessoais dos trabalhadores neste contexto, 
de acordo com as normas e os padrões 
mínimos definidos no âmbito do presente 
regulamento. Na medida em que exista, no 
Estado-Membro em causa, uma base legal 
que permita regulamentar os aspetos que 
relevam das relações laborais através de 
um acordo entre os representantes dos 
trabalhadores e a direção da empresa ou 
da empresa dominante de um grupo de 
empresas (acordo coletivo), ou com base 
na Diretiva 2009/38/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de maio de 
2009, relativa à instituição de um 
conselho de empresa europeu ou de um 
procedimento de informação e consulta 
dos trabalhadores nas empresas ou 
grupos de empresas de dimensão 
comunitária1, o tratamento de dados 
pessoais no contexto laboral deve também 
poder ser regulamentado através de um 
acordo dessa natureza; neste caso 
particular, abre-se a possibilidade de 
haver derrogações e exceções, de acordo 
com a legislação e as práticas nacionais. 
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________________
1 JO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 124-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(124-A) A fim de salvaguardar os 
interesses das empresas diretamente 
relacionados com as relações laborais, a 
transferência e o tratamento de dados dos 
trabalhadores são permitidos no interior 
de um grupo de empresas. Os interesses 
de proteção do interessado não devem ser 
infringidos. Os dados relativos a um 
trabalhador abrangem todos os tipos de 
dados pessoais sobre o interessado que 
estejam diretamente relacionados com as 
relações laborais. O disposto no artigo 
82.º, n.º 1-E, tem em conta a prática 
corrente do tratamento de dados dos 
trabalhadores no interior de um grupo de 
empresas.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais de titulares 
de dados não residentes no território da 
União efetuado por um responsável pelo 
tratamento, ou por um subcontratante 
estabelecido na União, através das suas 
atividades económicas num ou em vários 
países terceiros.

Alteração 6
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento, desde que não 
prevaleçam os interesses relacionados com 
os direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados que exijam uma proteção 
de dados pessoais, em especial se a pessoa 
em causa for uma criança. Tal não se aplica 
ao tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do terceiro 
ou terceiros a quem os dados sejam 
comunicados, desde que não prevaleçam 
os interesses relacionados com os direitos e 
liberdades fundamentais do titular dos 
dados que exijam uma proteção de dados 
pessoais, em especial se a pessoa em causa 
for uma criança. Tal não se aplica ao 
tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

Justificação

Para que o sistema de negociação coletiva funcione corretamente, os sindicatos devem ter a 
possibilidade de controlar o respeito das convenções coletivas. Atualmente, esta supervisão é 
efetuada no quadro do artigo 7º, alínea f), da Diretiva 95/46/CE. O artigo 7º, alínea f), 
reconhece o interesse legítimo de terceiros no tratamento de dados pessoais. Na maioria dos 
casos, o empregador é considerado responsável pelo tratamento e o sindicato é considerado 
a entidade terceira.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar as condições previstas 
no n.º 1, alínea f), para os vários setores e 
situações em matéria de tratamento de 
dados, incluindo quanto ao tratamento de 
dados pessoais relativos a crianças.

Suprimido

Justificação

As disposições sobre a licitude do tratamento constituem o fundamento das normas relativas 
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à proteção de dados. Como as disposições sobre os atos delegados devem ficar limitadas 
apenas aos elementos não essenciais do regulamento, convém suprimir o nº 5.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, 
bem como o tratamento de dados genéticos 
ou dados relativos à saúde ou à orientação 
sexual ou a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas.

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação ou as 
atividades sindicais, bem como o 
tratamento de dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à orientação sexual ou 
a condenações penais ou medidas de 
segurança conexas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
-lo, para além da informação referida no 
n.º 1, da origem dos dados pessoais.

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
-lo, para além da informação referida no 
n.º 1, da origem dos dados pessoais. Tal 
inclui os dados obtidos de terceiros de 
forma ilegal e transmitidos ao responsável 
pelo tratamento.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Em conformidade com os requisitos 
do presente regulamento no que respeita 
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aos dados, nomeadamente a privacidade 
desde a conceção, as disposições dos n.os 4 
e 6 do presente artigo não alteram o 
direito de as autoridades públicas 
procederem ao armazenamento de dados 
para efeitos de provas documentais do 
historial de um determinado caso.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

b) Empresas ou organismos que tratem 
dados pessoais unicamente no âmbito de 
uma atividade acessória da sua atividade 
principal.

Justificação

O limite de 250 assalariados coloca os empregadores numa situação de desigualdade, é 
discriminatória para as empresas de maior dimensão e não é de todo necessário para a 
consecução do objetivo fixado. O número de assalariados não tem qualquer correlação com 
o volume ou o tipo de dados pessoais conservados pelo organismo. Uma pequena 
organização com poucos empregados pode controlar um grande volume de dados pessoais 
delegados e vice-versa. Por outro lado, esse limite não é fácil de interpretar em todos os seus 
aspetos.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados sempre que:

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, com o consentimento da 
representação dos trabalhadores,
designam um delegado para a proteção de 
dados, sempre que:

Alteração 13
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O tratamento for efetuado por uma 
autoridade ou um organismo público; ou

a) O tratamento for efetuado por uma 
autoridade ou um organismo público, ou 
em seu nome; ou

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

b) O tratamento for efetuado por uma
empresa com 250 assalariados ou mais; 
ou

b) O tratamento for efetuado por uma 
pessoa coletiva e disser respeito a mais de 
250 titulares de dados por ano; ou

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) os dados objeto do tratamento forem 
de natureza particularmente sensível, por 
exemplo, de natureza médica; ou

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 
delegado para a proteção de dados.

2. O grupo de organizações referido no 
n.º 1, alíneas a) e b), pode designar um 
delegado para a proteção de dados, sempre 
que tal se aplique a uma só jurisdição.
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Justificação

Os poderes públicos atuam hoje como quase sociedades em muitos domínios. O regulamento 
não deveria impedir a possibilidade de designar um único delegado à proteção de dados para 
um grupo composto por entidades tanto públicas como privadas.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 82 – título

Texto da Comissão Alteração

Tratamento de dados em matéria de 
emprego

Normas mínimas aplicáveis ao tratamento 
de dados em matéria de emprego

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com o 
emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

1. Na observância das regras previstas no 
presente regulamento e tendo em conta o 
princípio da proporcionalidade, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
de disposições legislativas, regras 
específicas para o tratamento de dados 
pessoais dos assalariados no contexto 
laboral, nomeadamente, mas não apenas,
para efeitos de recrutamento e de 
candidatura a um posto de trabalho no 
âmbito do grupo de empresas coligadas,
celebração do contrato de trabalho, 
incluindo o respeito das obrigações 
previstas por lei e por convenções 
coletivas, acordos de empresa e acordos 
coletivos celebrados nos termos das 
legislações e das práticas nacionais, 
gestão, planeamento e organização do 
trabalho, saúde e segurança no trabalho, 
para efeitos de exercício e gozo, individual 
ou coletivo, dos direitos e benefícios 
relacionado com o emprego, bem como 
para efeitos de cessação da relação de 
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trabalho.

O nível de proteção conferido pelo 
presente regulamento não pode sofrer 
qualquer redução. Não obstante o 
disposto na frase anterior, sempre que 
existam disposições obtidas por acordo 
entre os representantes dos trabalhadores 
e a direção da empresa ou da empresa 
dominante de um grupo de empresas, o 
nível de proteção previsto no presente 
Regulamento não pode sofrer quaisquer 
reduções significativas. 
O direito dos Estados-Membros – ou dos 
parceiros sociais através de contratos 
coletivos - de preverem disposições mais 
favoráveis em matéria de proteção dos 
trabalhadores a respeito do tratamento de 
dados pessoais no contexto laboral não é 
afetado.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O objetivo do tratamento desses 
dados deve ter uma relação direta com a 
razão pela qual os mesmos foram 
recolhidos e inserir-se no contexto do 
emprego. A definição de perfis ou a 
utilização para fins secundários não é 
autorizada. 

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas adotadas pelo Estados-
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-Membros referidas no n.º 1 incluem, pelo 
menos, as seguintes normas mínimas:
a) O tratamento de dados dos 
trabalhadores sem o conhecimento dos 
interessados não é autorizado. Em 
derrogação à primeira frase e definindo 
prazos adequados para a supressão dos 
dados, os Estados-Membros podem 
prever, por via legislativa, a 
admissibilidade do tratamento de dados 
nos casos em que haja indícios reais que 
fundamentem a suspeita de que o 
trabalhador cometeu um delito ou outra 
violação grave dos seus deveres, em que a 
recolha é necessária para efeitos de 
deteção da infração penal e em que a 
natureza e alcance da recolha não sejam 
desproporcionados relativamente à 
finalidade. A vida privada e privacidade 
dos trabalhadores devem ser 
sistematicamente protegidas. O 
apuramento dos factos incumbe às 
autoridades competentes;
b) É proibida a vigilância ótica e/ou 
acústica aberta, por meios eletrónicos, das 
partes da empresa que não são acessíveis 
ao público e que servem principalmente 
para a organização da vida privada dos 
trabalhadores, como as instalações 
sanitárias, os vestiários, as salas de 
repouso e os quartos. A vigilância oculta 
não deve, em caso algum, ser autorizada.
c) Se as empresas ou autoridades 
procederem à recolha ou ao tratamento de 
dados pessoais no quadro de exames 
médicos e/ou testes de aptidão, devem 
esclarecer previamente o candidato ou 
trabalhador sobre as finalidades para que 
os dados são utilizados e, seguidamente, a 
pedido, comunicar-lhe e explicar-lhe esses 
dados, acompanhados dos resultados. A 
recolha de dados para fins de ensaios e 
análises genéticas é, por princípio, 
proibida;
d) É possível regulamentar por acordo 
coletivo a questão de saber se, e em que 
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medida, a utilização do telefone, do 
correio eletrónico, da Internet e dos 
demais serviços de telecomunicações é 
também autorizada para fins privados. 
Caso não haja a possibilidade de 
regulamentar este aspeto através de 
convenção coletiva, o empregador celebra 
um acordo diretamente com o 
trabalhador. Na medida em que uma 
utilização privada seja autorizada, o 
tratamento dos dados relativos ao tráfego 
deve ser autorizado, sobretudo, para 
garantir a segurança dos dados, 
assegurar o bom funcionamento das redes 
e serviços de telecomunicações e para fins 
de faturação. Em derrogação à terceira 
frase e dando instruções relativas a prazos 
adequados para a supressão dos dados, os 
Estados-Membros podem prever, por via 
legislativa, a admissibilidade do 
tratamento de dados nos casos em que 
haja indícios reais que fundamentem a 
suspeita de que o trabalhador cometeu um 
delito, em que a recolha é necessária para 
efeitos de deteção da infração penal e em 
que a natureza e alcance da recolha não 
sejam desproporcionados relativamente à 
finalidade. A vida privada e a privacidade 
dos trabalhadores devem ser 
sistematicamente protegidas. O 
apuramento dos factos incumbe às 
autoridades competentes;
e) Os dados pessoais dos trabalhadores, 
em especial os dados sensíveis, como a 
orientação política e a filiação e a 
militância sindicais, não podem, em caso 
algum, ser utilizados para colocar os 
trabalhadores nas chamadas «listas 
negras» e vetá-los ou excluí-los de um 
futuro emprego. São proibidos o 
tratamento, a utilização em meio laboral, 
a elaboração e a difusão de listas negras 
de funcionários. Os Estados-Membros 
efetuam verificações e adotam as sanções 
adequadas para se certificarem da 
aplicação efetiva deste ponto. 
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Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Em complemento das disposições que 
figuram no Capítulo IV, Secção 4, o 
delegado para a proteção de dados goza 
de proteção especial contra o 
despedimento e da proibição de 
tratamento discriminatório. As 
autoridades e as empresas devem também 
certificar-se de que o delegado para a 
proteção de dados possa realizar todas as 
atividades de forma independente, de 
acordo com o disposto no artigo 36.º, 
n.º 2, e tenha acesso a formação, cujos 
custos correspondentes serão suportados 
pelo responsável pelo tratamento e/ou 
pelo subcontratante. Se as empresas 
estiverem localizadas em mais de um 
Estado-Membro, um delegado para a 
proteção de dados deve permanecer 
facilmente acessível a todos os respetivos 
trabalhadores em cada um dos Estados-
-Membros em causa. 
Para além das disposições que figuram no 
capítulo IV, secção 4, deve ser concedido 
ao delegado para a proteção de dados o 
tempo necessário para cumprir as suas 
funções específicas, sempre que estas 
acresçam às suas tarefas gerais. Os 
conselhos de empresa nacionais e 
europeus são consultados sobre a 
nomeação do delegado para a proteção de 
dados e deve ser-lhes concedido o direito 
de o consultarem em permanência. 

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.° 1-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-D. Sem prejuízo dos direitos de 
informação e de consulta decorrentes do 
Direito nacional do trabalho, a 
representação dos trabalhadores e o 
conselho de empresa europeu gozam dos 
seguintes direitos:
a) direito a serem consultados sobre a 
designação do delegado para a proteção 
de dados (artigo 35.º e seguintes);
b) direito a aconselhamento e informação 
regulares por parte do responsável pela 
proteção de dados;
c) direito de representação dos 
trabalhadores interessados perante um 
tribunal nacional (artigo 73.º) e 
possibilidade de interpor uma ação 
coletiva (artigo 75.º);
d) direito a serem consultados sobre a 
elaboração de normas vinculativas para 
as empresas (artigo 43.º).

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.° 1-E) (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. A transferência e o tratamento de 
dados pessoais dos trabalhadores entre 
empresas juridicamente distintas num 
grupo de empresas e para consultores 
jurídicos e fiscais são permitidos, desde 
que sirvam os interesses da empresa e o 
desenvolvimento de processos laborais ou 
administrativos que respondam a uma 
finalidade precisa e não contrariem os 
interesses de proteção do interessado. Em 
caso de transferência de dados dos 
trabalhadores para um país terceiro e/ou 
organização internacional, aplica-se o 
Capítulo V.
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Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. O artigo 7.º, n.º 4, não se aplica, se o 
tratamento de dados tiver por finalidade a 
obtenção de vantagens jurídicas ou 
económicas para o trabalhador.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão essas disposições do direito 
nacional que adote nos termos do n.º 1, o 
mais tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2 e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições legislativas que 
adote nos termos dos n.os 1 e 1-B, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, n.º 2,
e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e os requisitos aplicáveis às garantias 
relativas ao tratamento de dados pessoais 
para os efeitos previstos no n.º 1.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, apenas e 
só a fim de especificar mais concretamente 
os critérios e os requisitos de salvaguarda 
das mais recentes normas técnicas e de 
segurança aplicáveis ao tratamento de 
dados pessoais respeitante aos efeitos 
previstos nos n.os 1 e 1-E. Neste contexto, 
devem ser tidos em conta os custos de 
aplicação, os riscos que o tratamento 
representa e a efetiva necessidade de 
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proteção dos dados.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Por proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
reexaminam o presente artigo, o mais 
tardar, 2 anos a contar da data referida 
no artigo 91.º, n.º 2. O Parlamento 
Europeu e o Conselho tomam uma 
decisão sobre a presente proposta nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
294.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.
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