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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

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

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

Artigo 82.º, n.º 1-A 

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

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

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

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

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

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

Artigo 82.º, n.º 3

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

Artigo 82.º, n.º 3-A 

Esta cláusula de revisão permite uma nova avaliação

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

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

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto 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 em vista 
consequências jurídicas ou económicas 
vantajosas 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

Alteração 2
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 

(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
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relativas ao tratamento de dados pessoais 
no setor laboral.

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 3
Proposta de regulamento
Considerando 124-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(124-A) A fim de salvaguardar os 
interesses das empresas, que estejam 
diretamente relacionados com as relações 
laborais, o tratamento de dados dos 
trabalhadores deve ser admissível no 
interior de um grupo de empresas. O 
disposto no presente regulamento tem em 
conta a prática corrente do tratamento de 
dados dos trabalhadores no interior de um 
grupo de empresas.

Or. de
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Alteração 4
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, 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 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 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 5
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 nº 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, 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.
b) A vigilância ótica e 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 procederem à recolha 
ou ao tratamento de dados pessoais no 
quadro de exames médicos 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, acompanhados 
dos resultados. A recolha de dados para 
fins de ensaios e análises genéticas é, por 
princípio, proibida.
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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 diretamente um 
acordo 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 vida privada e privacidade 
dos trabalhadores devem ser 
sistematicamente protegidas.

Or. de

Alteração 6
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, a Autoridade para 
a Proteção dos Dados goza de proteção
específica contra o despedimento e da 



PE498.045v01-00 10/11 PA\918358PT.doc

PT

proibição de tratamento desfavorável.

Or. de

Alteração 7
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 é admissível, 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. Em caso de transferência de 
dados dos trabalhadores para um país 
terceiro ou organização internacional, 
aplica-se o Capítulo V.

Or. de

Alteração 8
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.

Or. de

Alteração 9
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. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, 
exclusivamente a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e os requisitos 
para garantir as mais recentes normas 
técnicas e de segurança relativamente ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos previstos nos n.ºs 1 e 1-C.

Or. de

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de


