
AM\919880PT.doc PE500.581v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2012/2011(COD)

18.12.2012

ALTERAÇÕES
11 - 128

Projeto de parecer
Nadja Hirsch
(PE498.045v01-00)

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados (regulamento geral sobre a 
proteção de dados)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/2011(COD))



PE500.581v01-00 2/72 AM\919880PT.doc

PT

AM_Com_NonLegOpinion



AM\919880PT.doc 3/72 PE500.581v01-00

PT

Alteração 11
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os dados pessoais dos 
trabalhadores - especialmente os dados 
sensíveis, como a orientação política e a 
filiação ou as atividades sindicais - devem 
ser protegidos em conformidade com os 
artigos 8.º, 12.º e 28.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os artigos 8.º e 11.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e não deve ser permitido, de 
forma alguma, às empresas utilizar estes 
dados para colocar certos trabalhadores 
nas chamadas “listas negras”, tendo em 
vista transmiti-las a outras empresas para 
discriminar esses trabalhadores.

Or. de

Alteração 12
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Considerando 34

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Justificação

Em vez da disposição proposta, a legislação relativa à proteção dos dados deveria garantir 
que o interessado pudesse decidir de livre vontade se autoriza ou não o tratamento dos dados 
que lhe dizem respeito.  Por outro lado, deveria ficar em aberto a possibilidade de dar 
consentimento para o tratamento de dados de natureza pessoal numa relação laboral quando 
o tratamento for de menor importância para o trabalhador.

Alteração 13
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 34

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 

(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. 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 



AM\919880PT.doc 5/72 PE500.581v01-00

PT

consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

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.

Or. de

Alteração 14
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 34

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 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.

Or. de
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Alteração 15
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Considerando 34

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 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, a menos 
que o tratamento tenha por finalidade a 
obtenção de vantagens jurídicas ou 
económicas para o interessado. 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.

Or. de

Alteração 16
Paul Murphy

Proposta de regulamento
Considerando 34

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 

(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 
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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.

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. Por 
conseguinte, o consentimento não deve 
constituir uma razão legal para o 
tratamento de dados pessoais num 
contexto 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.

Or. en

Alteração 17
Evelyn Regner

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 
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 

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa que proceda 
ao tratamento dos dados pessoais de mais 
de 20 pessoas, 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 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
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atribuições de forma independente. pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente. Para 
garantir essa independência, os delegados 
para a proteção de dados devem gozar de 
proteção específica contra o despedimento 
e da proibição de tratamento desfavorável 
no exercício da sua atividade, e só devem 
poder ser chamados a exercer essa função 
após a aprovação do órgão de 
representação dos interesses dos 
trabalhadores. Além disso, deve-lhes ser 
conferida a oportunidade de regularmente 
participar em ações de formação contínua 
relacionadas com a sua atividade, cujos 
custos são suportados pelo responsável 
pelo tratamento e/ou pelo empregador.

Or. de

Alteração 18
Nadja Hirsch

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
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.

(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 
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 
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250 titulares de dados por ano.

Or. de

Alteração 19
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Considerando 123

Texto da Comissão Alteração

(123) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde pode ser necessário por 
razões de interesse público nos domínios 
da saúde pública, sem o consentimento do 
titular dos dados. Neste contexto, a noção 
de «saúde pública» é interpretada segundo 
a definição prevista no Regulamento (CE) 
n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo às estatísticas da União sobre 
saúde pública e saúde e segurança no 
trabalho, e designa todos os elementos 
relacionados com a saúde, a saber, o estado 
de saúde, incluindo a morbilidade e a 
incapacidade, as determinantes desse 
estado de saúde, as necessidades de 
cuidados de saúde, os recursos atribuídos 
aos cuidados de saúde, a prestação de 
cuidados de saúde e o acesso universal aos 
mesmos, assim como as despesas e o 
financiamento dos cuidados de saúde, e as 
causas de mortalidade. Esses tratamentos 
de dados pessoais sobre a saúde 
autorizados por motivos de interesse 
público não devem ter por resultado serem 
tratados para outros fins por terceiros, 
nomeadamente empregadores, companhias 
de seguros e entidades bancárias.

(123) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde pode ser necessário por 
razões de interesse público nos domínios 
da saúde pública, sem o consentimento do 
titular dos dados. Neste contexto, a noção 
de «saúde pública» é interpretada segundo 
a definição prevista no Regulamento (CE) 
n.º 1338/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 2008, 
relativo às estatísticas da União sobre 
saúde pública e saúde e segurança no 
trabalho, e designa todos os elementos 
relacionados com a saúde, a saber, o estado 
de saúde, incluindo a morbilidade e a 
incapacidade, as determinantes desse 
estado de saúde, as necessidades de 
cuidados de saúde, os recursos atribuídos 
aos cuidados de saúde, a prestação de 
cuidados de saúde e o acesso universal aos 
mesmos, assim como as despesas e o 
financiamento dos cuidados de saúde, e as 
causas de mortalidade. Esses tratamentos 
de dados pessoais sobre a saúde 
autorizados por motivos de interesse 
público não devem ter por resultado serem 
tratados para outros fins por terceiros, 
nomeadamente empregadores, companhias 
de seguros e entidades bancárias, exceto 
nos casos em que participem na 
organização e execução do sistema de 
segurança social.

Or. en
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Justificação

Em alguns Estados-Membros da União Europeia, a organização e execução do sistema de 
segurança social conta com a participação de terceiros. É necessário, portanto, que estejam 
em condições de tratar dados pessoais para outros fins que não sejam os de saúde pública.

Alteração 20
Sari Essayah

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) A fim de regulamentar o tratamento 
de dados pessoais dos trabalhadores no 
domínio do emprego, os Estados-Membros 
devem poder adotar disposições 
legislativas específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais no setor 
laboral. O tratamento de dados pessoais 
neste contexto deve poder beneficiar de 
uma derrogação aos requisitos do 
presente regulamento. Por conseguinte, 
ao adotar, mediante disposições 
legislativas, um regime específico para o 
tratamento dos dados pessoais no contexto 
do emprego, os Estados-Membros podem 
adotar disposições legislativas que 
prevejam isenções e derrogações. Os 
Estados-Membros devem dispor 
igualmente da possibilidade de prever que 
as questões a que se refere o artigo 82.º, 
n.º 1, possam ser definidas por 
convenções coletivas negociadas e 
concluídas a nível nacional pelos 
parceiros sociais.

Or. en

Alteração 21
Martin Kastler
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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. 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 que garantam o nível de 
proteção fixado no 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), o tratamento 
de dados pessoais no contexto laboral 
deve também poder ser regulamentado 
através de um acordo dessa natureza. O 
mesmo se aplica aos acordos baseados 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 
comunitária. As regras básicas essenciais 
dos direitos pessoais dos trabalhadores 
permanecem inalteradas.

Or. de

Alteração 22
Nadja Hirsch
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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 deveriam 
poder regulamentar o tratamento de dados 
pessoais dos trabalhadores neste contexto, 
velando pela observância das normas 
estabelecidas no presente regulamento, os 
Estados-Membros devem poder adotar
disposições legislativas específicas 
relativas ao tratamento de dados pessoais 
no setor laboral. 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.
__________________
1 JO L 122 de 16.5.2009, p. 28.

Or. de

Alteração 23
Ole Christensen
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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 
estar aptos a regulamentar o tratamento de 
dados pessoais dos trabalhadores neste 
contexto recorrendo a disposições 
legislativas ou a convenções coletivas em 
conformidade com as práticas nacionais 
em matéria de regulamentação dos dados 
pessoais no contexto laboral entre os 
representantes dos empregadores e dos 
trabalhadores. Estas convenções coletivas 
podem igualmente regulamentar dados 
pessoais e constituir o principal 
instrumento jurídico para as partes na 
convenção. O presente regulamento não 
deve impor restrições às convenções 
coletivas. Sempre que existir uma base 
estatutária no Estado-Membro em 
questão para a regulamentação de 
questões de emprego através de uma 
convenção entre representantes dos 
trabalhadores e a direção da empresa ou 
da empresa que exerce o controlo de um 
grupo de empresas (convenção coletiva,) 
ou por força da 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 
comunitária, tendo em vista informar e 
consultar os trabalhadores, deve ser 
igualmente possível regulamentar o
tratamento dos dados pessoais num 
contexto de emprego recorrendo a essa 
convenção.

Or. en
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Justificação

É oportuno indicar explicitamente no texto que as convenções coletivas entre representantes 
dos empregadores e dos trabalhadores podem igualmente regulamentar o tratamento de 
dados pessoais nos contextos do emprego e podem constituir o instrumento jurídico principal 
para as partes nessas convenções.

Alteração 24
Evelyn Regner

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. Por conseguinte, a fim de 
regulamentar o tratamento de dados 
pessoais dos trabalhadores neste contexto, 
os Estados-Membros devem poder adotar, 
com base nas normas mínimas 
estabelecidas no presente regulamento, 
disposições legislativas específicas 
relativas ao tratamento de dados pessoais 
no setor laboral. O tratamento de dados 
pessoais no contexto laboral também deve 
poder ser regulamentado através de um 
acordo coletivo, desde que se garanta que 
o nível de proteção dos trabalhadores não 
seja inferior ao previsto no presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 25
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Considerando 124-A (novo)
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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 devem ser admissíveis 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 4, tem em conta a prática 
corrente do tratamento de dados dos 
trabalhadores no interior de um grupo de 
empresas.

Or. de

Alteração 26
Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

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.

Or. en

Alteração 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-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.

Or. en

Alteração 28
Olle Ludvigsson

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.

Or. en

Justificação

Para que o sistema de negociação coletiva possa funcionar corretamente, os sindicatos 
devem ter a possibilidade de supervisar o cumprimento das convenções coletivas.  
Atualmente, esta supervisão é efetuada no quadro do artigo 7º, alínea f), da Diretiva 
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95/46/CE.  O artigo 7º, alínea f), reconhece o interesse legítimo de terceiros no tratamento de 
dados pessoais.  Geralmente, considera-se que o empregador assume a função de 
responsável do tratamento, cabendo ao sindicato as funções de terceiro.

Alteração 29
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O tratamento for diretamente 
necessário para a relação de trabalho do 
trabalhador e os dados estiverem ligados à 
gestão dos direitos e obrigações das partes 
na relação de trabalho ou às vantagens 
oferecidas pelo responsável pelo 
tratamento ao trabalhador, ou decorra da 
natureza particular do trabalho.

Or. en

Justificação

O empregador deve proceder ao tratamento dos dados do trabalhador sempre que o 
tratamento seja diretamente necessário para a relação de trabalho do trabalhador. A 
necessidade do tratamento pode depender das autoridades, dos clientes, do ambiente de 
trabalho ou da gestão do pessoal. O tratamento pode ser necessário para a relação de 
trabalho e os dados podem estar ligados à gestão dos direitos e obrigações das partes ou às 
vantagens oferecidas pelo responsável pelo tratamento ao trabalhador, ou decorrer da 
natureza particular do trabalho.

Alteração 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dados não serão utilizados contra 
um titular de dados numa audição 
disciplinar ou com o objetivo de o colocar 
em listas negras, coibir ou afastar de um 
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emprego futuro.

Or. en

Alteração 31
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento deve ter como 
fundamento jurídico pelo menos um dos 
motivos referidos no n.º 1, alíneas a) a e). 
Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento deve ter como 
fundamento jurídico pelo menos um dos 
motivos referidos no n.º 1, alíneas a) a 
f-A). Tal é aplicável, em especial, a 
qualquer alteração das cláusulas e 
condições gerais de um contrato.

Or. en

Justificação

Não há qualquer justificação para limitar a base jurídica de um tratamento posterior 
exclusivamente às alíneas a) a e) do nº 1.  Sempre que a finalidade do tratamento ulterior não 
for compatível com aquela para a qual os dados pessoais foram recolhidos, o tratamento 
deve ter como fundamento jurídico pelo menos um dos motivos referidos no n.º 1, alíneas a) a 
f-A).

Alteração 32
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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 

Suprimido



AM\919880PT.doc 19/72 PE500.581v01-00

PT

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.

Or. en

Justificação

As disposições sobre a licitude do tratamento constituem o fundamento das normas relativas 
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 33
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado, nem afetará a 
legalidade do tratamento de dados com 
base noutras razões referidas no artigo 
6.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Convém clarificar que, se o interessado retirar o seu consentimento, o responsável do 
tratamento dos dados terá a possibilidade de fundamentar o prosseguimento do tratamento 
dos dados com base noutro motivo alternativo se cumprir os requisitos pertinentes.

Alteração 34
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

É demasiado simplista proibir o tratamento de dados com base no consentimento quando 
existe um desequilíbrio importante entre a posição do interessado e a do responsável pelo 
tratamento.  Esta disposição é igualmente atentatória da liberdade e da capacidade do 
interessado de decidir sobre o tratamento dos seus dados pessoais.  Em vez da disposição 
proposta, a legislação relativa à proteção de dados deveria garantir que o interessado 
pudesse decidir voluntariamente se autoriza ou não o tratamento dos dados que lhe dizem 
respeito.

Alteração 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento. Tal 
não afeta o direito de o empregador 
proceder ao tratamento de dados com 
base no consentimento do trabalhador, 
nem o direito das autoridades públicas de 
procederem ao tratamento de dados com 
base no consentimento do cidadão.

Or. en
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Alteração 36
Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento. Não 
existe um desequilíbrio significativo se o 
tratamento de dados visar a obtenção de 
repercussões jurídicas ou económicas 
vantajosas para a pessoa em questão, em 
particular no contexto do emprego ou 
para a proteção contra um risco.

Or. en

Alteração 37
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O n.º 4 não se aplica se o tratamento 
de dados ocorrer no contexto laboral, nos 
termos do artigo 82.º, e tiver por 
finalidade a obtenção de vantagens 
jurídicas ou económicas para o 
trabalhador.

Or. de

Alteração 38
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Um trabalhador apenas pode dar 
consentimento para o tratamento de dados 
que sejam para si de importância menor.

Or. en

Justificação

O empregador só deve poder tratar os dados de caráter pessoal do trabalhador quando tal 
tratamento seja diretamente necessário para a relação laboral.  O consentimento do 
trabalhador não pode, por regra geral, servir de justificação para tratamento.  Pode haver, 
no entanto, dados de menor importância para o trabalhador e situações nas quais o 
tratamento redunde no seu interesse.  Por conseguinte, o consentimento poderia ser uma 
justificação para o tratamento, mas apenas quando tal tratamento for de menor importância 
para o trabalhador.

Alteração 39
Stephen Hughes

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 e 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. Tal inclui, 
designadamente, medidas para impedir a 
colocação de trabalhadores em listas 
negras, em razão, por exemplo, das suas 
atividades sindicais ou do seu papel de 
representante no domínio da saúde e da 
segurança.

Or. en
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Alteração 40
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 e 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.

Or. en

Alteração 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 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.

Or. en

Alteração 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados não forem recolhidos junto 
do titular de dados e a comunicação 
dessas informações se revelar impossível 
ou implicar um esforço 
desproporcionado; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

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 
aos dados, nomeadamente a privacidade 
desde a conceção, as disposições dos n.ºs 
4 e 6 do presente artigo não alteram o 
direito das autoridades públicas de 
procederem ao armazenamento de dados 
para efeitos de provas documentais do 
historial de um determinado caso.

Or. en

Alteração 44
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.os 1 e 2;

(d) Respeitar as obrigações relativas à 
notificação ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.ºs 1 e 2;
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Or. en

Justificação

Os procedimentos que requerem uma autorização prévia são onerosos, solicitam muito tempo 
ao responsável pelo tratamento e o seu valor acrescentado pode ser questionado, do ponto de 
vista da proteção dos dados, comparativamente a um sistema de notificações prévias.  As 
notificações prévias, que oferecem à autoridade de controlo a possibilidade de agir e reagir, 
são suficientes e permitem igualmente um procedimento de proteção de dados adequado para 
o utilizador.

Alteração 45
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas nos n.os 1 e 
2. Sob reserva da sua proporcionalidade, 
essa verificação deve ser realizada por 
auditores independentes internos ou 
externos.

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas nos n.os 1 e 
2.

Or. en

Justificação

É extremamente difícil definir em que momento se cumpre o requisito da proporcionalidade, 
podendo esta exigência redundar num tratamento desigual devido a interpretações 
divergentes.  Para uma proteção eficaz dos dados, basta que o responsável do tratamento 
introduza mecanismos para verificar a eficácia das medidas, tal como especificado na 
primeira frase.

Alteração 46
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos adicionais aplicáveis às 
medidas adequadas referidas no n.º 1, 
para além das referidas no n.º 2, às 
condições de verificação e mecanismos de 
auditoria referidos no n.º 3 e aos critérios 
de proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há, a este respeito, necessidade de poderes delegados.

Alteração 47
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.os 1 e 2. Estes atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há, a este respeito, necessidade de poderes delegados.
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Alteração 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Autoridade pública no âmbito do 
tratamento de dados que não dados 
pessoais sensíveis na aceção do artigo 9.º, 
n.º 1.

Or. en

Alteração 49
Evelyn Regner

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 de menos de 20 pessoas.

Or. de

Alteração 50
Sari Essayah

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.
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Or. en

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 51
Liisa Jaakonsaari

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.

Or. en

Alteração 52
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – Secção 3 – Título

Texto da Comissão Alteração

 AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE DADOS E 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE DADOS E 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

Or. en
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Alteração 53
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que o responsável pelo 
tratamento for uma autoridade ou um 
organismo público e o tratamento for 
realizado em execução de uma obrigação 
jurídica, em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 1, alínea a), que preveja regras e 
procedimentos relativos aos tratamentos e 
regulados pelo direito da União, não são 
aplicáveis os n.os 1 a 4, salvo se os 
Estados-Membros considerarem necessário 
realizar essa avaliação previamente às 
atividades de tratamento.

5. Sempre que o responsável pelo 
tratamento for uma autoridade ou um 
organismo público e o tratamento for 
realizado em execução de uma obrigação 
jurídica, em conformidade com o artigo 6.º, 
n.º 1, alínea a), que preveja regras e 
procedimentos relativos aos tratamentos e 
regulados pelo direito da União ou pelo 
direito nacional, não são aplicáveis os n.os 
1 a 4, salvo se os Estados-Membros 
considerarem necessário realizar essa 
avaliação previamente às atividades de 
tratamento.

Or. en

Justificação

As autoridades ou organismos públicos não fazem distinção entre tarefas baseadas no direito 
da União e noutras legislações.  A maioria de tratamentos realizados pelas autoridades 
decorre de obrigações jurídicas.  Do ponto de vista das autoridades locais, por exemplo, 
seria difícil separar o tratamento baseado na legislação da União do fundamentado em 
legislação estritamente nacional.  Em alguns casos, o tratamento pode também resultar de 
requisitos presentes tanto na legislação da União como nas legislações nacionais.

Alteração 54
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
condições aplicáveis às operações de 

Suprimido
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tratamento de dados que possam 
apresentar os riscos específicos referidos 
nos n.os 1 e 2, bem como os requisitos 
aplicáveis à avaliação referida no n.º 3, 
incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Justificação

Não há, a este respeito, necessidade de poderes delegados.

Alteração 55
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 56
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Notificação prévia e consulta prévias
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Or. en

Alteração 57
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
obter uma autorização da autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o regulamento e, nomeadamente, atenuar 
os riscos para os titulares de dados, sempre 
que um responsável pelo tratamento ou um 
subcontratante adote cláusulas contratuais 
como as previstas no artigo 42.º, n.º 2, 
alínea d), ou não assegure as garantias 
adequadas num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no artigo 
42.º, n.º 5, que regule a transferência de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional.

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
notificar previamente a autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o regulamento e, nomeadamente, atenuar 
os riscos para os titulares de dados, sempre 
que um responsável pelo tratamento ou um 
subcontratante adote cláusulas contratuais 
como as previstas no artigo 42.º, n.º 2, 
alínea d), ou não assegure as garantias 
adequadas num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no artigo 
42.º, n.º 5, que regule a transferência de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional.

Or. en

Justificação

Os procedimentos que requerem uma autorização prévia são onerosos, solicitam muito tempo 
ao responsável pelo tratamento e o seu valor acrescentado pode ser questionado, do ponto de 
vista da proteção dos dados, comparativamente a um sistema de notificações prévias.  As 
notificações prévias, que oferecem à autoridade de controlo a possibilidade de agir e reagir, 
são suficientes e permitem igualmente um procedimento de proteção de dados adequado para 
o utente.

Alteração 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

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



PE500.581v01-00 32/72 AM\919880PT.doc

PT

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:

Or. de

Alteração 59
Jean Lambert

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

Or. en

Alteração 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

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;

b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa que trata os dados pessoais de 
mais de 20 pessoas;

Or. de

Alteração 61
Jean Lambert
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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 afetar mais de 100 
titulares de dados por ano. ou

Or. en

Alteração 62
Nadja Hirsch

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;

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

Or. de

Alteração 63
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 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

Or. en

Alteração 64
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 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. Um grupo de organizações referido no
n.º 1, alíneas a) e b), pode designar um 
delegado para a proteção de dados.

Or. en

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 65
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 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. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 
delegado para a proteção de dados, quando 
tal se aplique a uma jurisdição única.

Or. en

Alteração 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se as empresas deste grupo estiverem 
situadas em mais de um Estado-Membro 
será designado um delegado para a 
proteção de dados em cada um desses 
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Estados-Membros onde forem cumpridas 
as condições fixadas no n.º 1.

Or. de

Alteração 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam o delegado para a 
proteção de dados com base nas suas 
qualidades profissionais e, em especial, nos 
seus conhecimentos especializados no 
domínio da legislação e das práticas a nível 
da proteção de dados, e na sua capacidade 
para cumprir as funções referidas no artigo 
37.º. O nível de conhecimentos 
especializados necessários é determinado, 
em particular, em função do tratamento de 
dados realizado e da proteção exigida para 
os dados pessoais tratados pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante.

5. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, com o consentimento da 
representação dos trabalhadores, 
designam o delegado para a proteção de 
dados com base nas suas qualidades 
profissionais e, em especial, nos seus 
conhecimentos especializados no domínio 
da legislação e das práticas a nível da 
proteção de dados, e na sua capacidade 
para cumprir as funções referidas no artigo 
37.º. O nível de conhecimentos 
especializados necessários é determinado, 
em particular, em função do tratamento de 
dados realizado e da proteção exigida para 
os dados pessoais tratados pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante. Ao 
delegado para a proteção de dados deve 
ser conferida a oportunidade de 
regularmente participar em ações de 
formação contínua relacionadas com a 
sua atividade, cujos custos devem ser 
suportados pelo responsável pelo 
tratamento e/ou pelo empregador.

Or. de

Alteração 68
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7



PE500.581v01-00 36/72 AM\919880PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado 
para a proteção de dados pelo período 
mínimo de dois anos. O mandato do 
delegado para a proteção de dados pode 
ser renovado. No decurso do seu 
mandato, o delegado para a proteção de 
dados apenas pode ser exonerado se tiver 
deixado de cumprir as condições exigidas 
para o exercício das suas funções.

Suprimido

Or. en

Justificação

A norma não está conforme com o princípio da subsidiariedade. Deve ser deixada aos 
Estados-Membros a decisão sobre os aspetos mais detalhados.

Alteração 69
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às atividades 
principais do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, referidas no n.º 1, 
alínea c), bem como os critérios aplicáveis 
às qualidades profissionais do delegado 
para a proteção de dados referidas no n.º 
5.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessário adotar atos delegados neste domínio.
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Alteração 70
Liisa Jaakonsaari

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

11. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às atividades 
principais do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, referidas no n.º 1, 
alínea c), bem como os critérios aplicáveis 
às qualidades profissionais do delegado 
para a proteção de dados referidas no n.º 
5.

Suprimido

Or. en

Alteração 71
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Tenham sido elaboradas com o 
acordo da representação dos 
trabalhadores e do delegado para a 
proteção de dados do local da sucursal em 
questão;

Or. de

Alteração 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo material ou imaterial devido ao 
tratamento ilícito, incluindo a inscrição 
numa lista negra, ou outro ato 
incompatível com o presente regulamento, 
tem o direito de receber uma indemnização 
do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante pelo prejuízo sofrido e por 
qualquer dano moral.

Or. en

Alteração 73
Stephen Hughes

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
normas relativas às sanções que sejam 
eficazes e dissuasivas, de molde a prevenir 
todas as infrações ao direito fundamental 
à proteção dos dados pessoais consagrado 
na Carta dos Direitos Fundamentais, 
incluindo disposições jurídicas que 
penalizem como infração penal a 
utilização de dados para inscrever 
trabalhadores numa lista negra, inquirir 
sobre os mesmos ou barrar-lhes o acesso 
a um futuro emprego.

Or. en

Alteração 74
Stephen Hughes
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Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros velam por que 
as pessoas ou empresas cuja participação 
na inscrição de pessoas em listas negras 
seja descoberta sejam excluídas da 
concessão de subsídios e financiamento 
da UE e da participação em concursos 
para outros contratos públicos a nível da 
UE, nacional ou da autoridade pública, 
até todos os processos judiciais estarem 
concluídos e todas as compensações terem 
sido pagas integralmente a todas as 
vítimas e existirem provas fiáveis de que 
esta cultura de crime desapareceu da 
organização em causa.

Or. en

Alteração 75
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa ou uma organização com 
menos de 250 assalariados proceda ao 
tratamento de dados exclusivamente como 
atividade acessória das suas atividades 
principais.

(b) Uma empresa ou organismo proceda ao 
tratamento de dados pessoais 
exclusivamente como atividade acessória 
das suas atividades principais.

Or. en

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.  Por outro lado, esse limite não é fácil de interpretar em todos 
os seus aspetos.
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Alteração 76
Liisa Jaakonsaari

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa ou uma organização com 
menos de 250 assalariados proceda ao 
tratamento de dados exclusivamente como 
atividade acessória das suas atividades 
principais.

(b) Uma empresa ou organismo proceda ao 
tratamento de dados pessoais 
exclusivamente como atividade acessória 
das suas atividades principais.

Or. en

Alteração 77
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 
elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos; ou

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 
elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos;

Or. en

Alteração 78
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
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especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença; ou

Or. en

Alteração 79
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Para pagar subsídios de doença ou 
outras prestações comparáveis ligadas à 
saúde ou para determinar se existe uma 
razão que justifique a ausência ou se o 
tratamento é necessário para a aplicação 
de outros direitos e obrigações 
decorrentes do contrato de trabalho.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem poder regulamentar a nível nacional o tratamento de dados 
pessoais relativos à saúde para pagar subsídios de doença ou outras prestações comparáveis 
ligadas à saúde ou para determinar se existe uma razão que justifique a ausência ou se o 
tratamento é necessário para a aplicação de outros direitos e obrigações decorrentes do 
contrato de trabalho.

Alteração 80
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
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conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea b), 
bem como os critérios e os requisitos 
aplicáveis às garantias relativas ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos previstos no n.º 1.

conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea b). 

Or. en

Alteração 81
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 82 – título

Texto da Comissão Alteração

 Tratamento de dados em matéria de 
emprego

Tratamento de dados no mercado de 
trabalho

Or. en

Alteração 82
Jean Lambert
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Or. en

Alteração 83
Nadja Hirsch
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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, 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 e avaliação 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 
coletivos, 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.

O nível de proteção dos trabalhadores não 
ser consideravelmente inferior ao previsto 
no presente Regulamento, especialmente 
quando as normas sejam adotadas através 
de acordos entre os representantes dos 
trabalhadores e a direção da empresa ou 
da empresa dominante de um grupo de 
empresas.
O direito dos Estados-Membros de 
preverem disposições mais favoráveis em 
matéria de proteção dos trabalhadores 
aquando do tratamento de dados pessoais 
no contexto laboral não é afetado.

Or. de

Justificação

Os acordos de empresa também podem variar em detrimento dos trabalhadores, se se 
inscreverem no âmbito da competência regulamentar dos parceiros e respeitarem os 
princípios da proteção dos dados pessoais dos assalariados no contexto laboral.
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Alteração 84
Ole Christensen

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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. Os Estados-Membros podem adotar 
disposições legislativas aplicáveis às
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.

O nível de proteção do presente 
regulamento constitui o limiar mínimo a 
respeitar, nomeadamente quando as 
regras são adotadas através de acordos 
entre os representantes dos trabalhadores 
e a direção da empresa ou da empresa 
dominante de um grupo de empresas. 
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.

Or. en

Justificação

A fim de salvaguardar a liberdade de negociação coletiva, convém que esta não seja 
restringida pelo regulamento, pelo que deve ser suprimida a expressão «nos limites do 
presente regulamento». Por outro lado, deve ser possível que, tal como os Estados-Membros, 
as partes nas convenções coletivas gozem do direito de adotar disposições mais favoráveis 
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para os assalariados.

Alteração 85
Martin Kastler

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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. Os Estados-Membros podem adotar
disposições legislativas para o tratamento 
de dados pessoais dos assalariados no 
contexto laboral, para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, acordos coletivos, 
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.

O nível de proteção de modo algum deve 
ser inferior ao previsto no presente 
Regulamento, especialmente no âmbito de 
acordos coletivos.
O direito dos Estados-Membros de 
preverem disposições mais favoráveis em 
matéria de proteção dos trabalhadores 
aquando do tratamento de dados pessoais 
no contexto laboral não é afetado.

Or. de

Alteração 86
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1



PE500.581v01-00 46/72 AM\919880PT.doc

PT

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. Com base nas normas mínimas fixadas 
no presente regulamento, os Estados-
Membros podem adotar, por via legislativa 
ou acordos coletivos, 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.

Or. de

Alteração 87
Traian Ungureanu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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 

1. Nos limites do presente regulamento, e 
tendo em conta o princípio da 
proporcionalidade, os Estados-Membros 
podem adotar legislação específica 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 
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cessação da relação de trabalho. emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

Or. en

Alteração 88
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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. 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.

Or. en

Alteração 89
Stephen Hughes

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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 

1. Os Estados Membros adotam, por via 
legislativa e pela prática, regras 
específicas para o tratamento de dados 
pessoais dos assalariados no contexto 
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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.

laboral, nomeadamente, mas não 
exclusivamente, para efeitos de 
recrutamento ou celebração do contrato de 
trabalho Tal incluirá medidas para proibir 
a inscrição dos trabalhadores em listas 
negras, 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.

Or. en

Alteração 90
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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. Os Estados-Membros podem, em 
conformidade com o direito e as práticas 
nacionais, adotar regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral no 
mercado de trabalho, nomeadamente, mas 
não exclusivamente, 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.

Or. en
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Justificação

Para que o sistema de negociação coletiva possa funcionar corretamente, os sindicatos 
devem ter a possibilidade de supervisar o cumprimento 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.  Geralmente, considera-se que o empregador assume a função de 
responsável do tratamento, cabendo ao sindicato as funções de terceiro.

Alteração 91
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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. Com base nas regras estabelecidas no 
presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados relevantes 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.

Or. en

Alteração 92
Nadja Hirsch

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

1-A. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas adotadas pelo 
Estados-Membros referidas no artigo 82.º, 
n.º 1, incluem, pelo menos, as seguintes 
normas mínimas:
a) O tratamento de dados dos 
trabalhadores sem conhecimento deste 
não é admissível. 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) 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, não deve ser 
autorizada. 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, 
comunicar-lhe e explicar-lhe esses dados, 
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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 
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 privacidade 
dos trabalhadores devem ser 
sistematicamente protegidas. O 
apuramento dos factos incumbe às 
autoridades competentes.
e) É proibida a colocação de 
trabalhadores, sobretudo de membros de 
organizações sindicais, em “listas 
negras”.

Or. de
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Alteração 93
Martin Kastler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas adotadas pelo Estados-
Membros referidas no nº 1 incluem, pelo 
menos, as seguintes normas mínimas:
- O tratamento de dados dos 
trabalhadores sem conhecimento destes 
não é admissível. 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, 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.
A vigilância ótica e acústica 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, não deve ser 
autorizada. De resto, a vigilância ótica e 
acústica aberta, por meios eletrónicos, das 
partes da empresa que não são acessíveis 
ao público é autorizada se for tornada 
pública, se for necessária para o interesse 
legítimo do responsável pelo tratamento 
de dados e se os interesses e direitos dos 
titulares dos dados estiverem devidamente 
acautelados.
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- Se as empresas 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 comunicar-lhe e explicar-lhe 
esses dados, acompanhados dos 
resultados.  É proibida a recolha de dados 
para fins de ensaios e análises genéticas. 
A recolha e o tratamento de dados 
pessoais no quadro de exames médicos 
e/ou testes de aptidão têm de ser 
indispensáveis para a execução das 
relações laborais.
- A utilização do telefone, do correio 
eletrónico, da Internet e dos demais 
serviços de telecomunicações para fins 
privados pode ser regulamentada por 
acordo coletivo. Caso não seja possível 
regulamentar este aspeto através de 
acordo coletivo, 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 apenas deve ser 
autorizado 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 privacidade dos 
trabalhadores deve ser sistematicamente 
protegida.

Or. de
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Alteração 94
Anthea McIntyre

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas adotadas pelos 
Estados-Membros a que se refere o n.º 1 
refletem as seguintes normas mínimas:
a) Os dados devem ser tratados de forma 
leal e lícita e devem ser obtidos 
unicamente para fins específicos e lícitos; 
apenas devem ser objeto de tratamento os 
dados necessários para a execução ou 
conclusão de um contrato em que a 
pessoa em questão é parte, ou para o 
respeito de uma obrigação legal à qual o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito, 
ou se os dados forem necessários para 
proteger os interesses vitais do titular de 
dados, ou se o seu tratamento for 
necessário para a administração ou a 
justiça ou para prosseguir interesses 
legítimos do responsável pelo tratamento 
dos dados, desde que o tratamento não 
cause danos aos direitos e liberdades ou 
aos interesses legítimos da pessoa em 
causa; os dados devem ser adequados, 
proporcionados e não devem ser 
conservados durante mais tempo do que o 
necessário para os fins a que se destina o 
tratamento;
b) Sempre que o responsável pelo 
tratamento tencionar proceder ao 
tratamento de dados pessoais sensíveis, 
são aplicáveis condições suplementares: a 
privacidade e a vida privada do titular dos 
dados devem ser sistematicamente 
protegidas; o tratamento deve ser 
necessário para fins de respeito do direito 
laboral ou para estabelecer, exercer ou 
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defender direitos legais;
c) Para fins de tratamento dos dados, 
devem ser fornecidas às pessoas em causa 
informações sobre a finalidade do 
tratamento, que devem incluir os 
seguintes elementos:  dados do 
responsável pelo tratamento dos dados, a 
finalidade do tratamento, incluindo os 
dados de todos os destinatários dos dados 
pessoais e os objetivos desses 
destinatários;
d) Os responsáveis pelo tratamento dos 
dados devem criar medidas técnicas e 
organizativas para proteger os dados 
pessoais da destruição, da perda, da 
divulgação ou acesso não autorizados;

Or. en

Alteração 95
Minodora Cliveti

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As disposições legislativas adotadas 
pelos Estados-Membros a que se refere o 
n.º 1 incluem, pelo menos, as seguintes 
normas mínimas:
a) Os dados pessoais devem ser tratados 
de forma leal e lícita e unicamente por 
razões diretamente relevantes para o 
emprego do trabalhador. Se os dados 
pessoais deverem ser tratados para fins 
diferentes daqueles para que foram 
recolhidos, o empregador deve velar por 
que esses dados não sejam utilizados de 
forma incompatível com a finalidade 
inicial e deve tomar as medidas 
necessárias para evitar qualquer má 
interpretação resultante de uma mudança 
de contexto. Um empregador não deve 
recolher dados pessoais relativos à vida 
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sexual, às convicções políticas, religiosas 
ou de outra natureza e a condenações 
penais de um trabalhador;
b) Os dados pessoais recolhidos no 
contexto de medidas técnicas e 
organizativas destinadas a garantir a 
segurança e o bom funcionamento dos 
sistemas de informação automatizados 
não devem ser utilizados para controlar o 
comportamento dos trabalhadores. Os 
dados pessoais recolhidos por meio de 
vigilância eletrónica não devem ser os 
únicos fatores de avaliação do 
desempenho dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 96
Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No contexto laboral, não é 
autorizado o tratamento ou a utilização de 
dados para fins de controlo permanente 
dos trabalhadores, definição de perfis dos 
trabalhadores (Capítulo III, secção 4), 
produção e difusão de “listas negras” de 
trabalhadores, controlo do desempenho e 
do comportamento ou preparação de uma 
rescisão de contrato por motivo de 
doença. Neste contexto, os dados dos 
candidatos devem ser igualmente 
protegidos.

Or. de

Alteração 97
Sari Essayah
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao adotar as disposições legislativas 
referidas no n.º 1, os Estados-Membros 
podem prever isenções ou derrogações às 
disposições do presente regulamento para 
o tratamento de dados pessoais em 
matéria de emprego.

Or. en

Justificação

Os sistemas de mercado de trabalho e os sistemas de relações laborais dos Estados-Membros 
são diferentes. Em certos Estados-Membros, a legislação é normalmente utilizada para 
regulamentar as relações laborais e a vida de trabalho, ao passo que noutros a 
regulamentação relativa às relações laborais e à vida de trabalho é coletivamente acordada 
pelos parceiros sociais por meio de convenções coletivas.

Alteração 98
Paul Murphy

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros que procuram 
regulamentar por via legislativa os dados 
pessoais dos trabalhadores em matéria de 
emprego devem associar os sindicatos e os 
representantes dos trabalhadores em 
todas as fases da elaboração e da 
aplicação de novas regras e 
regulamentações. As novas regras e 
regulamentações devem garantir 
condições mais favoráveis no que se 
refere aos direitos dos trabalhadores.

Or. en
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Alteração 99
Stephen Hughes

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas dos Estados-Membros 
incluem: 
a) Medidas que proíbam a vigilância e a 
perseguição encobertas das atividades 
levadas a cabo no local de trabalho, 
através da utilização de tecnologias como 
a identificação por radiofrequências;
b) Regras destinadas a penalizar como 
infração penal a utilização de dados para 
inscrever uma pessoa numa lista negra, 
inquirir sobre a mesma ou barrar-lhe o 
acesso ao emprego, dado que tal constitui 
uma violação dos direitos fundamentais e 
tem um efeito devastador não apenas para 
o trabalhador, mas também para a sua 
família, quando lhe for ilegalmente 
negado o acesso ao emprego e, por 
conseguinte, a um rendimento financeiro;
c) Medidas para assegurar a imposição de 
sanções importantes a qualquer pessoa ou 
empresa cuja participação na inscrição de 
pessoas em listas negras seja descoberta.
Tal inclui a exclusão da concessão de 
subsídios e financiamentos da UE e da 
participação em concursos para outros 
contratos públicos a nível da UE, 
nacional ou das autoridades públicas, até 
se provar que todos os processos judiciais 
estão concluídos, que todas as 
compensações foram integralmente pagas 
a todas as vítimas de inscrição numa lista 
negra e que existem provas fiáveis de que 
esta cultura de crime desapareceu da 
organização em causa.

Or. en
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Alteração 100
Ole Christensen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A vigilância ótica e acústica aberta, 
por meios eletrónicos, das partes de uma 
empresa que não são acessíveis ao público 
e que são utilizadas principalmente pelos 
trabalhadores para atividades privadas, 
como as instalações sanitárias, os 
vestiários, as salas de repouso e os 
quartos, deve ser proibida. A vigilância 
oculta não deve em caso algum ser 
autorizada. Qualquer vigilância em áreas 
abertas ao público deve ser assinalada de 
forma visível.

Or. en

Justificação

Deveria ficar especificado que não é autorizada qualquer vigilância das zonas mencionadas 
numa empresa e que a vigilância dos espaços públicos numa empresa só pode ser efetuada se 
essa vigilância for assinalada de forma visível.

Alteração 101
Elisabeth Morin-Chartier

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. As medidas tomadas devem ser 
proporcionadas ao objetivo visado. No 
quadro do recrutamento, as medidas 
tomadas devem apresentar uma relação 
direta e necessária com o emprego 
proposto ou com a avaliação das 
competências profissionais. O trabalhador 
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é sistematicamente informado dos 
métodos utilizados, bem como do caráter
confidencial dos dados.

Or. fr

Alteração 102
Jean Lambert

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.

Or. en

Alteração 103
Minodora Cliveti

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em conformidade com o direito e as 
práticas nacionais e, se for caso disso, em 
conformidade com as convenções 
coletivas pertinentes, os empregadores 
devem informar ou consultar previamente 
os seus trabalhadores ou os 
representantes destes últimos sobre a 
introdução ou a adaptação de sistemas 
automatizados de recolha e utilização de 
dados pessoais dos trabalhadores.

Or. en
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Alteração 104
Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. 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 um 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 regras vinculativas para as 
empresas (artigo 43.º).

Or. de

Alteração 105
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros podem prever 
que as questões a que se refere o artigo 
82.º, n.º 1, possam ser igualmente 
definidas por convenções coletivas 
negociadas e concluídas a nível nacional 
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pelos parceiros sociais.

Or. en

Justificação

A UE não dispõe de competências para harmonizar os sistemas de mercado de trabalho e os 
sistemas de relações laborais dos Estados-Membros. A fim de respeitar as diferenças entre os 
sistemas dos Estados-Membros, o presente regulamento não deve impedir que os Estados-
Membros mantenham e apliquem disposições sobre a proteção de dados em matéria de 
emprego por meio de legislação nacional ou, nos Estados-Membros em que essas disposições 
tenham sido acordadas pelos parceiros sociais nacionais, por meio de convenções coletivas.

Alteração 106
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em complemento das disposições do 
Capítulo IV, Secção 4, o delegado para a 
proteção de dados goza de proteção 
específica contra o despedimento e da 
proibição de tratamento desfavorável. As 
autoridades e empresas devem igualmente 
garantir que, de acordo com o artigo 36.º, 
secção 2, o delegado para a proteção de 
dados possa exercer as suas atividades de 
forma totalmente independente.

Or. de

Alteração 107
Martin Kastler

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em complemento das disposições do 
Capítulo IV, o delegado para a proteção 
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de dados goza da proibição de tratamento 
desfavorável.

Or. de

Alteração 108
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os dados sobre o estado de saúde só 
podem ser utilizados no contexto da 
aptidão para o trabalho.

Or. en

Alteração 109
Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os Estados-Membros adotam as 
normas adequadas e efetuam controlos 
para impedir as empresas de colocar 
certos trabalhadores em “listas negras” 
devido à sua orientação política ou 
filiação ou atividades sindicais, tendo em 
vista transmiti-las a outras empresas para 
discriminar esses trabalhadores. Os 
Estados-Membros adotam sanções 
eficazes contra as empresas que criem, 
transmitam, aceitem ou solicitem tais 
“listas negras” a outras empresas.

Or. de
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Alteração 110
Martin Kastler

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. A transferência de dados pessoais 
dos trabalhadores entre empresas 
juridicamente distintas num grupo de 
empresas e para consultores jurídicos e 
fiscais é permitida, desde que sirva os 
interesses da empresa e o desenvolvimento 
de processos administrativos que 
respondam a uma finalidade precisa e 
não contrarie os interesses de proteção do 
interessado. A transferência também é 
permitida se o destinatário dela necessitar 
para o exercício das suas funções e o 
mesmo estiver sujeito ao sigilo 
profissional, se facilitar a regularização 
de folhas de vencimento através de um 
conselheiro fiscal e/ou a transmissão para 
um advogado de processos individuais em 
litígios administrativos ou de 
documentação médica para um 
especialista. Em caso de transferência de 
dados dos trabalhadores para um país 
terceiro ou organização internacional, 
aplica-se o Capítulo V.

Or. de

Alteração 111
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. A transferência e o tratamento de 
dados pessoais dos trabalhadores entre 
empresas juridicamente distintas num 
grupo de empresas e para consultores 
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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.

Or. de

Alteração 112
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Para além das disposições que 
figuram no capítulo IV, secção 4, o 
delegado para a proteção de dados tem 
direito à necessária formação pela 
empresa e deve ser-lhe concedido o tempo 
necessário para cumprir as suas 
obrigações, quando estas se vêm juntar 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 permanente 
de o consultar.

Or. en

Alteração 113
Evelyn Regner

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

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

Or. de

Alteração 114
Martin Kastler

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. O consentimento do trabalhador 
para o tratamento de dados pessoais não 
constitui um fundamento jurídico válido 
se existir um desequilíbrio significativo 
entre a posição do titular dos dados e o 
responsável pelo tratamento e/ou se esse 
desequilíbrio tornar pouco provável que 
esse consentimento tenha sido dado de 
livre vontade.

Or. de

Alteração 115
Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. 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.
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Or. de

Alteração 116
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os dados provenientes de
candidaturas a um emprego devem ser 
tratados como dados dos trabalhadores no 
que se refere à proteção de dados.

Or. en

Alteração 117
Jean Lambert

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

Texto da Comissão Alteração

1-E. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas dos Estados-Membros 
incluem: 
– Regras destinadas a penalizar como 
infração penal a utilização de dados para 
inscrever uma pessoa numa lista negra, 
inquirir sobre a mesma ou barrar-lhe o 
acesso ao emprego;
– Medidas para assegurar a imposição de 
sanções importantes a qualquer pessoa ou 
empresa cuja participação na inscrição de 
pessoas em listas negras seja descoberta.

Or. en
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Alteração 118
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 119
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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-A, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, n.º 2 
e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Or. en

Alteração 120
Traian Ungureanu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão essas disposições do direito 

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão essas disposições do direito 
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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.

nacional que adote nos termos do n.º 1, e 
em articulação com o princípio da 
subsidiariedade, o mais tardar na data 
prevista no artigo 91.º, n.º 2 e, sem demora, 
qualquer alteração subsequente das 
mesmas.

Or. en

Alteração 121
Traian Ungureanu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para a eficácia em matéria de 
emprego, devem ser disponibilizados aos 
empregadores dos Estados-Membros 
critérios mínimos para efeitos de proteção 
de dados.

Or. en

Alteração 122
Traian Ungureanu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A fim de assegurar um contexto 
transfronteiras transparente em matéria 
de emprego, os critérios previstos no 
capítulo 5 devem ser aplicados quando 
estiver em causa a transferência de dados 
pessoais para países terceiros ou 
organizações internacionais.

Or. en
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Alteração 123
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 124
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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.

Suprimido

Or. de

Alteração 125
Olle Ludvigsson

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3
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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. O presente regulamento reconhece o 
papel dos parceiros sociais. Nos países 
onde se deixou ao critério das partes no 
mercado de trabalho a regulamentação 
dos salários e de outras condições de 
trabalho através de convenções coletivas, 
as obrigações e os direitos dos parceiros 
sociais decorrentes das convenções 
coletivas devem ser tomados em especial 
consideração aquando da aplicação do 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f).

Or. en

Justificação

Para que o sistema de negociação coletiva funcione corretamente, os sindicatos devem ter a 
possibilidade de controlar o respeito das convenções coletivas. Atualmente, tal é efetuado 
com base no artigo 7.º, alínea f), da Diretiva 95/46/CE, o qual reconhece o interesse legítimo 
de um terceiro em proceder ao tratamento de dados pessoais. Na maioria dos casos, o 
empregador é considerado o responsável pelo tratamento e o sindicato é considerado o 
terceiro.

Alteração 126
Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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, 
exclusivamente, a fim de especificar os 
critérios e os requisitos destinados a 
garantir as mais recentes normas técnicas 
e de segurança relativamente ao
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos previstos nos n.ºs 1 e 4. Neste 
contexto, devem ser tidos em consideração 
os custos de aplicação, os riscos que o 
tratamento representa e a efetiva 
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necessidade de proteção dos dados.

Or. de

Alteração 127
Traian Ungureanu

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 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, 
exclusivamente com o fim de especificar 
mais concretamente os critérios e os 
requisitos que garantem a aplicação das 
mais recentes evoluções tecnológicas e de 
segurança para o tratamento de dados 
pessoais, tendo em conta os fins previstos 
no n.º 1.

Or. en

Alteração 128
Nadja Hirsch

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 artigo 82.º do presente 
Regulamento, o mais tardar 2 anos a 
contar da data referida no artigo 91.º, n.º 
2. Decidem sobre a presente proposta nos 
termos do procedimento previsto no artigo 
294.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia.

Or. de


