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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proteção de dados é um direito fundamental, donde a necessidade de garantir a confiança 
dos cidadãos para que estes possam tirar o melhor partido do ambiente em linha. É necessário 
atualizar a abordagem às novas ferramentas tecnológicas e aos fluxos de dados que nelas 
circulam, visto que as atuais disposições da Diretiva 95/46/CE não respondem totalmente às 
necessidades do mercado único digital.  

A variedade de modelos de negócio, tecnologias e serviços existentes – inclusive os que são 
de grande importância no contexto do comércio eletrónico e do mercado interno – suscitou 
um vasto rol de questões em matéria de proteção de dados, na medida em que empresas e 
administrações públicas utilizam frequentemente estas tecnologias sem que os indivíduos 
estejam cientes do seu impacto potencial.

Em 25 de janeiro de 2012, a Comissão Europeia apresentou as propostas de um novo 
regulamento1 e de uma diretiva2 relativos à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados. A proposta de 
regulamento visa complementar as disposições da Diretiva 2002/58/CE sobre a Privacidade e 
comunicações eletrónicas, bem como garantir o caráter prioritário da segurança jurídica e da 
coerência para realizar um trabalho eficaz neste domínio a nível da UE.

A proposta de regulamento pretende também harmonizar direitos, garantir a livre circulação 
da informação, reduzir a burocracia e melhorar a aplicação. Uma maior transparência 
reforçará a confiança, pelo que as novas disposições tornarão a UE mais atrativa enquanto 
destino de negócios. A proposta de regulamento visa ainda:

 Modernizar o sistema jurídico da UE em matéria de proteção de dados pessoais, 
nomeadamente para responder aos desafios decorrentes da globalização e da utilização 
das novas tecnologias;

 Reforçar os direitos das pessoas singulares e, ao mesmo tempo, reduzir as 
formalidades administrativas para assegurar uma circulação de dados pessoais sem 
obstáculos no seio da UE;

 Melhorar a clareza e a coerência das regras da UE relativas à proteção de dados 
pessoais e alcançar uma aplicação efetiva, coerente e eficaz deste direito fundamental 
em todos domínios de atividade da União.

A dimensão do mercado interno

A proposta reúne um elevado potencial de reforço do mercado interno e de criação de iguais 
condições de concorrência para todas as empresas em atividade na UE. Entre os seus 
principais elementos estão: 

                                               
1 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 de proteção de dados), COM(2012) 11 final; a seguir também designado 
«regulamento geral».
2 Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e de repressão de infrações penais ou de execução de 
sanções penais, e à livre circulação desses dados, COM(2012) 10 final.
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 A mudança do instrumento legislativo (de diretiva para regulamento); 
 O princípio do «balcão único» aplicável à autoridade de controlo competente em casos 

transfronteiriços; 
 O princípio do mercado (que torna as normas de proteção de dados da UE igualmente 

aplicáveis às empresas estabelecidas fora da UE, caso nela exerçam atividade);
 O princípio geral da responsabilidade (que substitui a obrigação de os responsáveis 

pelo tratamento de dados ou subcontratantes apresentarem uma notificação geral das 
suas atividades de tratamento de dados à respetiva entidade reguladora nacional); 

 O reforço dos instrumentos existentes e a introdução de novos instrumentos para uma 
execução e aplicação coerentes em todos os Estados-Membros; 

Reforçar os direitos do consumidor
No que toca ao reforço dos direitos dos consumidores, o equilíbrio entre interesses 
concorrentes, tais como a sensibilização dos consumidores, a autonomia, a proteção e o 
mercado interno, foi, aparentemente, alcançado através da promoção da transparência. 
A proposta apresenta melhorias, nomeadamente em relação ao conceito do consentimento 
enquanto um dos fatores de legitimação do tratamento de dados pessoais, aos direitos dos 
titulares de dados enquanto fortes instrumentos de defesa do consumidor e às condições para a 
licitude das transferências de dados fora da UE. Porém, muitos dos domínios da proposta 
carecem ainda de aperfeiçoamento e clarificação. Isto sucede sobretudo com os aspetos 
práticos da aplicação, mais especificamente de certos direitos. Importa ultrapassar esta 
ambiguidade, prestando especial atenção aos seguintes elementos:

 Clarificar, no artigo 17.º, em que medida é que, depois de um titular de dados informar 
um responsável pelo tratamento destes que pretende exercer o direito de apagamento, 
os dados mantidos pelo terceiro responsável pelo tratamento têm também de ser 
apagados;

 A proteção especial exigida para os menores até aos 14 anos de idade, visto serem 
ainda crianças; 

 A definição proposta de «dados pessoais»; 
 O papel que a anonimização e a pseudonimização podem ter na proteção do titular dos 

dados; 
 A proposta deve ser aperfeiçoada no que respeita à divisão e determinação precisas 

das obrigações e responsabilidades do responsável pelo tratamento de dados e do 
subcontratante; 

 É necessário considerar ponderadamente as operações de definição de perfis e as 
diferenças da «definição de perfis» nos diferentes setores económicos ou relações 
jurídicas, bem como equacionar as consequências de uma regulamentação 
excessivamente restritiva neste domínio.

Posto isto, a relatora gostaria de centrar-se em especial nos seguintes aspetos:
 Definições; 

 Direitos do titular dos dados; 
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 Obrigações do responsável pelo tratamento de dados e do subcontratante em matéria 
de direitos do consumidor; 

 Coerência. 

A relatora gostaria igualmente de adotar uma visão mais ampla da neutralidade tecnológica, 
bem como de aludir:

 Ao princípio da limitação das finalidades; 
 À utilização de atos delegados e de execução em associação com o pacote proposto; 
 À execução prática das disposições. 

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 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 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A proteção de pessoas singulares deve 
ser neutra em termos tecnológicos e 
independente das técnicas utilizadas, sob a
pena de se correr um sério risco de ser 
contornada. Deve aplicar-se ao tratamento 
de dados pessoais por meios automatizados 
e manuais se os dados estiverem contidos 
ou se forem destinados a um sistema de 
ficheiros. As pastas ou conjuntos de 
pastas, bem como as suas capas, que não 
estejam estruturadas de acordo com 
critérios específicos, não são abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

(13) A proteção de pessoas singulares deve 
ser neutra em termos tecnológicos e 
independente das técnicas utilizadas, sob 
pena de se correr um sério risco de ser 
contornada. Deve aplicar-se ao tratamento 
de dados pessoais por meios automatizados 
e manuais se os dados estiverem contidos 
ou se forem destinados a um sistema de 
ficheiros.

Or. en

Justificação

Como não existe qualquer menção a esses «critérios específicos», o presente considerando 
pode revelar-se confuso.
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Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Por neutralidade tecnológica deve 
também entender-se que atos 
semelhantes, em condições semelhantes e 
com consequências semelhantes devem 
ser juridicamente equivalentes, 
independentemente de ocorrerem ou não 
em linha, a menos que as diversas 
dinâmicas do tratamento de dados nesses 
ambientes não criem diferenças 
substanciais entre eles.

Or. en

Justificação

Impunha-se um considerando que determinasse melhor a diferença entre ambiente em linha e 
fora de linha. Sem ele, alguns intervenientes económicos podiam considerar este regulamento 
como especificamente destinado a abordar questões ligadas ao ambiente em linha e, em 
especial, às redes sociais.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. Os princípios de proteção 
de dados não se aplicam a dados tornados 
de tal forma anónimos que o titular dos 
dados já não possa ser identificado.

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. Os princípios de proteção 
de dados não se aplicam a dados tornados 
de tal forma anónimos que o titular dos 
dados já não possa ser diretamente
identificado, incluindo, se possível, a 
separação de dados tratados dos dados 
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reveladores da identidade. Neste último 
caso, os dados a coberto de pseudónimo 
também são úteis se, de acordo com as 
técnicas mais recentes, a chave para ligar 
o pseudónimo à identidade for segura.

Or. en

Justificação

A definição de «dados pessoais» necessita de ser clarificada para ser útil na ótica quer da 
experiência do consumidor quer do funcionamento das empresas. Neste contexto, revela-se 
útil a introdução dos dados sob pseudónimo e anónimos.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Poderá haver lugar ao tratamento 
de uma grande quantidade de dados para
efeitos de deteção e prevenção da fraude. 
Estas ações, regulamentadas pela 
legislação dos Estados-Membros ou da 
União, devem ser tidas em conta aquando 
da apreciação do princípio da 
minimização dos dados e da licitude do 
tratamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende sublinhar um princípio que, não contrariando o presente 
regulamento, não é claramente enunciado.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
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manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O silêncio ou a omissão não 
devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido.

manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimentos de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O consentimento só pode ser 
implícito se o titular dos dados agir de 
modo a tornar absolutamente necessário o 
tratamento de uma determinada 
quantidade de dados, por exemplo, ao 
solicitar determinados bens ou serviços, 
cingindo-se, neste caso, o consentimento 
ao mínimo necessário. O silêncio ou a 
omissão não devem, por conseguinte, 
constituir um consentimento. O 
consentimento deve abranger todas as 
atividades de tratamento realizadas com a 
mesma finalidade. Se o consentimento 
tiver de ser dado no seguimento de um 
pedido por via eletrónica, esse pedido tem 
de ser claro, conciso e não 
desnecessariamente perturbador para a 
utilização do serviço para o qual é 
fornecido.

Or. en

Justificação

A fim de simplificar eventuais situações da vida quotidiana, tanto em linha como fora de 
linha, foi necessário acrescentar algumas palavras prevendo os casos de possível assunção 
do consentimento em virtude do contexto. Por exemplo, pedir um diagnóstico a um médico 
implica o tratamento de alguns dados pessoais sem que haja necessariamente lugar ao 
consentimento explícito definido no início do presente considerando. Ainda no mesmo 
exemplo, o médico pode, se necessário, falar com um especialista para estabelecer o 
diagnóstico sem ter de pedir autorização para tal.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento na União deve 
ser determinado de acordo com critérios 
objetivos e deve pressupor o exercício 
efetivo e real de atividades de gestão que 
determinem as decisões principais quanto 
às finalidades, condições e meios de 
tratamento mediante instalações estáveis. 
Este critério não deve depender do facto de 
o tratamento ser efetivamente realizado 
nesse local. A existência e utilização de 
meios técnicos e de tecnologias para o 
tratamento de dados pessoais ou as 
atividades de tratamento não constituem, 
em si mesmas, o referido estabelecimento 
principal nem são, portanto, um critério 
definidor de estabelecimento principal. 
Entende-se por estabelecimento principal 
do subcontratante, o lugar da sua 
administração central na União.

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante na União deve ser 
determinado de acordo com critérios 
objetivos e deve pressupor o exercício 
efetivo e real de atividades de gestão que 
determinem as decisões principais quanto 
às finalidades, condições e meios de 
tratamento mediante instalações estáveis. 
Este critério não deve depender do facto de 
o tratamento ser efetivamente realizado 
nesse local. A existência e utilização de 
meios técnicos e de tecnologias para o 
tratamento de dados pessoais ou as 
atividades de tratamento não constituem, 
em si mesmas, o referido estabelecimento 
principal nem são, portanto, um critério 
definidor de estabelecimento principal.

Or. en

Justificação

A presente alteração completa a alteração ao artigo 4.º, n.º 13.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) O representante é responsável, 
juntamente com o responsável pelo 
tratamento, por qualquer comportamento 
contrário ao disposto no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A responsabilidade do representante não é enunciada de forma clara e suficiente, vindo o 
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presente considerando ajudar a sublinhá-la.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Para determinar 
quando é que uma pessoa é considerada 
uma criança, o presente regulamento deve 
retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Ao mesmo tempo, 
dada a maior dependência média das 
gerações mais jovens face à tecnologia, 
deve-se distinguir entre a definição 
estabelecida na Convenção das Nações 
Unidas sobre os Direitos da Criança e o 
critério da «menoridade». 

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 4.º, n.º 18.

Alteração 9
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 

(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 
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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.

específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
nova e injustificada obrigação. Neste caso, 
o consentimento não seria considerado 
livremente consentido, tendo em conta o 
interesse do titular dos dados.

Or. en

Justificação

A referência ao desequilíbrio da autoridade carece de clarificação, visto haver o risco de 
colocar em causa a maioria das autoridades abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento. Por exemplo, mesmo que exista um desequilíbrio significativo e a 
possibilidade de o consentimento não ser dado, uma autoridade aduaneira que pretenda 
examinar mercadorias provenientes do exterior da UE pode fazê-lo sem o consentimento do 
expedidor e do destinatário. O termo «nova» tem em conta a habitual não retroatividade das 
leis.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) As informações sobre o tratamento de 
dados pessoais devem ser fornecidas ao 
titular dos dados no momento da sua 
recolha ou, se a recolha não foi obtida 
junto da pessoa em causa, dentro de um 
prazo, dependendo das circunstâncias do 
caso. Sempre que os dados forem 
suscetíveis de serem legitimamente 
comunicados a outro destinatário, o titular 
dos dados deve ser informado aquando da 
primeira comunicação a esse destinatário.

(49) As informações sobre o tratamento de 
dados pessoais devem ser fornecidas ao 
titular dos dados no momento da sua 
recolha ou, se a recolha não foi obtida 
junto da pessoa em causa, dentro de um 
prazo, dependendo das circunstâncias do 
caso. Sempre que os dados forem 
suscetíveis de serem legitimamente 
comunicados a outro destinatário, o titular 
dos dados deve ser informado aquando da 
primeira comunicação a esse destinatário. 
Ao mesmo tempo, não deve ser autorizada 
outra forma de tratamento que não a 
conservação antes de o titular dos dados 
ter pleno conhecimento das informações 
acima referidas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 14.º, n.º 4, alínea b).

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido»
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
interesse público no domínio da saúde 
pública, ou de exercício da liberdade de 
expressão, se esta for exigida por lei, ou se 
existir um motivo para limitar o tratamento 
dos dados em vez de os apagar.

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o direito ao apagamento 
desses dados pessoais quando a 
conservação dos mesmos não cumprir o 
disposto no presente regulamento. Em 
especial, os titulares de dados devem ter o 
direito a que os seus dados pessoais sejam 
apagados e deixem de ser objeto de 
tratamento se deixarem de ser necessários 
para a finalidade para a qual foram 
recolhidos ou tratados, sempre que os 
titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, estatística 
ou científica, bem como por motivos de 
interesse público no domínio da saúde 
pública, ou de exercício da liberdade de 
expressão, se esta for exigida por lei, ou se 
existir um motivo para limitar o tratamento 
dos dados em vez de os apagar.

Or. en
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Justificação

A presente alteração é coerente com a alteração ao artigo 17.º.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Para reforçar o «direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais seja obrigado a informar 
os terceiros que tratem esses dados que um 
titular de dados lhes solicita a supressão de 
quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções dos 
mesmos. De forma a assegurar esta 
informação, o responsável pelo tratamento 
deve adotar todas as medidas razoáveis, 
incluindo medidas técnicas, no que respeita 
aos dados cuja publicação seja da sua 
responsabilidade. No que se refere à 
publicação de dados pessoais por terceiros, 
o responsável pelo tratamento é 
considerado responsável por essa 
publicação sempre que tiver autorizado a 
publicação por esse terceiro.

(54) Para reforçar o direito ao apagamento 
dos dados pessoais no ambiente em linha, 
o âmbito desse direito deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha transferido ou 
tornado públicos os dados pessoais sem a 
autorização do seu titular seja obrigado a 
informar os terceiros que tratem esses 
dados que um titular de dados lhes solicita 
a supressão de quaisquer ligações para 
esses dados pessoais, cópias ou 
reproduções dos mesmos. De forma a 
assegurar esta informação, o responsável 
pelo tratamento deve adotar todas as 
medidas razoáveis, incluindo medidas 
técnicas, no que respeita aos dados cuja 
publicação seja da sua responsabilidade. 
No que se refere à publicação de dados 
pessoais por terceiros, o responsável pelo 
tratamento é considerado responsável por 
essa publicação sempre que tiver 
autorizado a publicação por esse terceiro.

Or. en

Justificação

A presente alteração acompanha a alteração ao artigo 17.º, n.º 2.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 55-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-A) Em derrogação parcial do 
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princípio enunciado no considerando 
anterior, é necessário ter em conta os 
casos em que os dados pessoais recolhidos 
são, no caso de serem apenas dados 
internos do responsável pelo tratamento, 
propriedade deste último. Nestes casos, se 
os dados tratados não tiverem importância 
para o titular dos dados, o responsável 
pelo tratamento não deve ter de cumprir 
qualquer obrigação de portabilidade.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar a alteração destinada a criar o número 3-A no 
artigo 18.º. Respeita, por exemplo, aos dados relativos ao histórico de compras de um titular 
de dados, recolhido no contexto da grande distribuição organizada, ou à avaliação da sua 
fiabilidade creditícia por parte de uma instituição financeira. Nestes casos, a transferência 
dos dados tratados falsearia a concorrência, pois concederia aos novos concorrentes uma 
vantagem sobre o operador estabelecido.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 55-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(55-B) Certos dados pessoais, depois de 
tratados pelo responsável pelo tratamento 
de dados ou pelo subcontratante, 
produzem resultados que apenas são 
utilizados a nível interno pelo responsável 
pelo tratamento e cujo formato é de 
menor importância mesmo para o titular 
dos dados. Neste caso, o direito à 
portabilidade dos dados não se deve 
aplicar, permanecendo válidos os direitos, 
designadamente, os direitos de oposição, 
de acesso e de retificação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar a «importância» introduzida na alteração anterior.
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Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tais medidas 
devem ser permitidas se expressamente 
autorizadas por lei, se aplicadas no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tais medidas só
devem ser proibidas se tal for
expressamente previsto na lei, se não 
forem aplicadas no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, ou 
mediante retirada do consentimento por 
parte da pessoa em causa. Em qualquer dos 
casos, tal tratamento deve ser 
acompanhado das garantias adequadas, 
incluindo uma informação específica do 
titular dos dados e o direito de obter a 
intervenção humana, e que tal medida não 
diga respeito a uma criança. Se a definição 
de perfis não for necessária para celebrar 
ou executar um contrato, o titular dos 
dados deve ter sempre a possibilidade de 
renunciar à mesma.

Or. en

Justificação

A presente alteração procura clarificar as alterações ao artigo 20.º, invertendo a abordagem 
da definição de perfis: esta só não é permitida se ocorrer o contrário dos casos já previstos. 
A introdução da possibilidade de renúncia à definição de perfis completa o quadro relativo à 
defesa do consumidor.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) A proteção de dados desde a 
conceção é uma ferramenta muito útil, 
pois permite que o titular dos dados 
controle plenamente a proteção dos seus 
próprios dados, as informações que 
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partilha e com quem as partilha. Ao 
considerar este princípio, bem como a 
proteção de dados por defeito, o contexto 
deve pesar fortemente na avaliação da 
licitude do tratamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração clarifica a alteração ao artigo 23.º, n.º 2. Refere-se aos casos em que o 
titular dos dados pode optar por aceitar um sistema de tratamento de dados, devendo-se, 
nesse caso, considerar toda as consequências daí resultantes. Por exemplo, ao aderir a uma 
rede social, o titular dos dados deve aceitar que algumas informações sejam tornadas 
públicas para que os outros utilizadores possam estabelecer ligação com ele, mas não deve 
aceitar o mesmo nível de publicidade dos dados caso peça um empréstimo.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo do seu comportamento, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
pequena ou média empresa ou uma 
autoridade ou organismo público, ou se o 
responsável apenas oferecer a título 
esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado por 
qualquer autoridade de controlo.

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo do seu comportamento, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
autoridade ou organismo público, ou se o 
responsável apenas oferecer a título 
esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado por 
qualquer autoridade de controlo.

Or. en
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Justificação

A dimensão do responsável pelo tratamento de dados não influi na proteção do titular dos 
dados.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento
tenha conhecimento de uma violação, 
deve comunicá-la à autoridade de 
controlo, sem demora injustificada e, 
sempre que possível, no prazo de 
24 horas. Se não for possível efetuar essa 
comunicação no prazo de 24 horas, a 
notificação deve fazer-se acompanhar de 
uma explicação dos motivos da demora. 
As pessoas singulares cujos dados pessoais 
possam ter sido afetados negativamente por 
tal violação, devem ser avisadas sem 
demora injustificada, para que possam 
tomar as precauções necessárias. Deve
considerar-se que uma violação afeta 
negativamente os dados pessoais ou a 
privacidade de um titular de dados sempre 
que daí possa resultar, por exemplo, roubo 
ou usurpação de identidade, danos físicos, 
humilhações ou danos significativos para a 
reputação. A notificação deve descrever a 
natureza da violação de dados pessoais, 
bem como recomendações ao titular dos 
dados para atenuar potenciais efeitos 
adversos. As pessoas em causa devem ser 
notificadas o mais rapidamente possível, 
em estreita cooperação com a autoridade 
de controlo, e em cumprimento das 
orientações por esta fornecidas ou por 
outras autoridades competentes (por 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
deve ser dada máxima prioridade à 
compensação desses prejuízos económicos 
e sociais. Posteriormente, o responsável 
pelo tratamento deve comunicar a 
violação à autoridade de controlo sem 
demora injustificada. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações,
danos significativos para a reputação ou 
prejuízos financeiros. A notificação à 
autoridade de controlo deve descrever a 
natureza da violação de dados pessoais, 
bem como recomendações ao titular dos 
dados para atenuar potenciais efeitos 
adversos. As pessoas em causa devem ser 
notificadas o mais rapidamente possível, 
em estreita cooperação com a autoridade 
de controlo, e em cumprimento das 
orientações por esta fornecidas ou por 
outras autoridades competentes (por 
exemplo, autoridades de aplicação da lei). 
Por exemplo, para que as pessoas em causa 
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exemplo, autoridades de aplicação da lei). 
Por exemplo, para que as pessoas em causa 
possam atenuar um risco imediato de dano, 
deve enviar-se uma notificação rápida aos 
titulares de dados, enquanto a necessidade 
de aplicar medidas adequadas contra 
violações de dados recorrentes ou similares 
poderá justificar um prazo superior.

possam atenuar um risco imediato de dano, 
deve enviar-se uma notificação rápida aos 
titulares de dados, enquanto a necessidade 
de aplicar medidas adequadas contra 
violações de dados recorrentes ou similares 
poderá justificar um prazo superior.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende clarificar as ações aconselháveis em caso de violação de 
dados, bem como as alterações aos artigos 31.º e 32.º.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 69

Texto da Comissão Alteração

(69) Ao estabelecer regras 
pormenorizadas relativamente ao formato 
e aos procedimentos aplicáveis à
notificação das violações de dados 
pessoais, deve ter-se devidamente em conta 
as circunstâncias da violação, 
nomeadamente a existência ou não de 
proteção dos dados pessoais através de 
medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de usurpação da identidade ou outras 
formas de utilização abusiva. Além disso, 
tais regras e procedimentos devem ter em 
conta os legítimos interesses das 
autoridades de aplicação da lei nos casos 
em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar 
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação.

(69) Ao determinar o grau de pormenor 
da notificação das violações de dados 
pessoais, deverão ter-se devidamente em 
conta as circunstâncias da violação, 
nomeadamente a existência ou não de 
proteção dos dados pessoais através das 
medidas técnicas de proteção adequadas 
que reduzam eficazmente a probabilidade 
de usurpação da identidade ou outras 
formas de utilização abusiva. Além disso, 
tais regras e procedimentos devem ter em 
conta os legítimos interesses das 
autoridades de aplicação da lei nos casos 
em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar 
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação.

Or. en

Justificação

A presente alteração surge no seguimento da supressão do artigo 32.º, n.º 5.
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Alteração 20
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 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.

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a alteração ao artigo 35.º, n.º 1, alínea b).

Alteração 21
Proposta de regulamento
Considerando 97

Texto da Comissão Alteração

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 
competência para supervisionar as 
atividades do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em toda a União e 

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 
competência para supervisionar as 
atividades do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em toda a União e 
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adotar as decisões correspondentes, a fim 
de favorecer a aplicação coerente,
assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

adotar as decisões correspondentes, a fim 
de assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

Or. en

Justificação

Por si só, a disposição relativa ao «balcão único» não favorece a coerência. Para esse fim, 
foram apresentadas algumas alterações, nos artigos pertinentes, no sentido de atribuir a 
responsabilidade pela coerência ao Comité Europeu para a Proteção de Dados.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Considerando 105

Texto da Comissão Alteração

(105) A fim de assegurar a aplicação 
coerente do presente regulamento em toda 
a União, deve ser criado um mecanismo de 
controlo da coerência para enquadrar a 
cooperação entre as próprias autoridades de 
controlo e a Comissão. Este mecanismo 
deve ser aplicável, nomeadamente, sempre 
que uma autoridade de controlo previr 
adotar uma medida em relação a operações 
de tratamento que estão relacionadas com a 
oferta de bens ou serviços aos titulares de 
dados em diversos Estados-Membros, ou 
com o controlo dessas pessoas, ou 
suscetíveis de afetar substancialmente a 
livre circulação de dados pessoais. Aplica-
se igualmente sempre que uma autoridade 
de controlo ou a Comissão solicitar que 
essa matéria seja tratada no âmbito do 
mecanismo de controlo da coerência. Este 
mecanismo não deve prejudicar medidas 
eventualmente adotadas pela Comissão no 
exercício das suas competências nos 
termos dos Tratados.

(105) A fim de assegurar a aplicação 
coerente do presente regulamento em toda 
a União, deve ser criado um mecanismo de 
controlo da coerência para enquadrar a 
cooperação entre as próprias autoridades de 
controlo e a Comissão. Este mecanismo 
deve ser aplicável, nomeadamente, sempre 
que uma autoridade de controlo previr 
adotar uma medida em relação a operações 
de tratamento que estão relacionadas com a 
oferta de bens ou serviços aos titulares de 
dados em diversos Estados-Membros, ou 
com o controlo dessas pessoas, ou 
suscetíveis de afetar substancialmente a 
livre circulação de dados pessoais. Aplica-
se igualmente sempre que uma autoridade 
de controlo ou a Comissão solicitar que 
essa matéria seja tratada no âmbito do 
mecanismo de controlo da coerência. Além 
disso, os titulares dos dados devem ter o 
direito de obter coerência se considerarem 
que uma medida tomada por uma 
autoridade de proteção de dados de um 
Estado-Membro não cumpriu este 
critério. Este mecanismo não deve 
prejudicar medidas eventualmente adotadas 
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pela Comissão no exercício das suas 
competências nos termos dos Tratados.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz o novo artigo 63.º-A.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Considerando 111

Texto da Comissão Alteração

(111) Qualquer titular de dados deve ter o 
direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro e dispor do direito de ação 
judicial se considerar que os direitos que 
lhe confere o presente regulamento foram 
violados, se a autoridade de controlo não 
responder à queixa ou não agir conforme 
necessário para proteger os seus direitos.

(111) Qualquer titular de dados deve ter o 
direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro e dispor do direito de ação 
judicial se considerar que os direitos que 
lhe confere o presente regulamento foram 
violados, se a autoridade de controlo não 
responder à queixa ou não agir conforme 
necessário para proteger os seus direitos. 
Se o titular de dados considerar que o 
critério da coerência não está a ser 
cumprido, pode apresentar queixa junto 
do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

Or. en

Alteração 24
Proposta de regulamento
Considerando 112

Texto da Comissão Alteração

(112) Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados no que 
respeita à proteção dos seus dados, e seja 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, deve poder apresentar 
uma queixa junto de uma autoridade de 

(112) Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos cidadãos deve poder 
apresentar uma queixa junto de uma 
autoridade de controlo ou exercer o direito 
de ação judicial em nome das pessoas em 
causa, ou apresentar, independentemente 
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controlo ou exercer o direito de ação 
judicial em nome das pessoas em causa, ou 
apresentar, independentemente da queixa 
apresentada pela pessoa em causa, uma 
queixa em seu próprio nome, sempre que 
considere ter ocorrido uma violação de 
dados pessoais.

da queixa apresentada pela pessoa em 
causa, uma queixa em seu próprio nome, 
sempre que considere ter ocorrido uma 
violação de dados pessoais.

Or. en

Justificação

A presente alteração completa a alteração ao artigo 73.º, n.º 2.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Considerando 113

Texto da Comissão Alteração

(113) Qualquer pessoa, singular ou 
coletiva, deve ter o direito a ação judicial 
contra as decisões que lhes digam respeito 
emitidas por uma autoridade de controlo. 
As ações contra uma autoridade de 
controlo devem ser intentadas nos tribunais 
do Estado-Membro no território do qual se 
encontra estabelecida a autoridade de 
controlo.

(113) Qualquer pessoa, singular ou 
coletiva, deve ter o direito a ação judicial 
contra as decisões que lhes digam respeito 
emitidas por uma autoridade de controlo. 
As ações contra uma autoridade de 
controlo devem ser intentadas nos tribunais 
do Estado-Membro no território do qual se 
encontra estabelecida a autoridade de 
controlo ou junto do Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, por motivos de 
incoerência com a aplicação do presente 
regulamento noutros Estados-Membros.

Or. en

Alteração 26
Proposta de regulamento
Considerando 114

Texto da Comissão Alteração

(114) A fim de reforçar a proteção judicial 
do titular dos dados em situações em que a 
autoridade de controlo competente se 
encontra estabelecida noutro 

(114) A fim de reforçar a proteção judicial 
do titular dos dados em situações em que a 
autoridade de controlo competente se 
encontra estabelecida noutro 
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Estado-Membro diferente do de residência 
da pessoa em causa, esta última pode 
solicitar a qualquer organismo, organização 
ou associação que vise proteger os direitos 
e interesses dos titulares de dados 
relativamente à proteção dos seus dados, 
que intente uma ação por sua conta contra 
essa autoridade de controlo no tribunal 
competente do outro Estado-Membro.

Estado-Membro diferente do de residência 
da pessoa em causa, esta última pode 
solicitar a qualquer organismo, organização 
ou associação que vise proteger os direitos 
e interesses dos cidadãos, que intente uma 
ação por sua conta contra essa autoridade 
de controlo no tribunal competente do 
outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A presente alteração é justificada pela alteração ao artigo 73.º, n.º 2.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Considerando 120

Texto da Comissão Alteração

(120) A fim de reforçar e harmonizar as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de infração ao presente regulamento, cada 
autoridade de controlo deve ter 
competência para sancionar as infrações 
administrativas. O presente regulamento 
deve definir essas infrações e o montante 
máximo das multas administrativas daí 
decorrentes, que deve ser fixado, para cada 
caso, proporcionalmente à situação 
específica, e tendo em devida conta, em 
particular, a natureza, a gravidade e a 
duração da violação. O mecanismo de 
controlo da coerência pode ser utilizado 
para resolver as divergências de aplicação 
das sanções administrativas.

(120) A fim de reforçar e harmonizar as 
sanções administrativas aplicáveis em caso 
de infração ao presente regulamento, cada 
autoridade de controlo deve ter 
competência para sancionar as infrações 
administrativas. O presente regulamento 
deve definir essas infrações e o montante 
máximo das multas administrativas daí 
decorrentes, que deve ser fixado, para cada 
caso, proporcionalmente à situação 
específica, e tendo em devida conta, em 
particular, a natureza, a gravidade e a 
duração da violação. A fim de reforçar o 
mercado interno, as sanções 
administrativas devem ser coerentes em 
todos os Estados-Membros. O mecanismo 
de controlo da coerência pode ser utilizado 
para resolver as divergências de aplicação 
das sanções administrativas.

Or. en

Justificação

A presente alteração antecipa o requisito de coerência das sanções administrativas previsto 
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nos artigos 78.º e 79.º.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Considerando 122

Texto da Comissão Alteração

(122) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados que merece uma 
proteção mais elevada, pode ser 
frequentemente justificado por diversos 
motivos legítimos, no interesse das pessoas 
e da sociedade como um todo, 
nomeadamente quando se trata de 
assegurar a continuidade dos cuidados de 
saúde além-fronteiras. Por conseguinte, o 
presente regulamento deve prever 
condições harmonizadas para o tratamento 
de dados pessoais relativos à saúde, sujeito 
a garantias específicas e adequadas com 
vista à proteção dos direitos fundamentais 
e dos dados pessoais das pessoas 
singulares. Aqui se inclui o seu direito de 
acederem aos dados pessoais sobre a sua 
saúde, por exemplo os dados dos registos 
médicos com informações como 
diagnósticos, resultados de exames, 
avaliações dos médicos e quaisquer 
intervenções ou tratamentos realizados.

(122) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados que merece uma 
proteção mais elevada, pode ser 
frequentemente justificado por diversos 
motivos legítimos, no interesse das pessoas 
e da sociedade como um todo, 
nomeadamente quando se trata de 
assegurar a continuidade dos cuidados de 
saúde além-fronteiras. Por conseguinte, o 
presente regulamento deve prever 
condições harmonizadas para o tratamento 
de dados pessoais relativos à saúde, sujeito 
a garantias específicas e adequadas com 
vista à proteção dos direitos fundamentais 
e dos dados pessoais das pessoas 
singulares. Aqui se inclui o seu direito de 
acederem, diretamente ou através de 
pessoas previamente mandatadas, aos 
dados pessoais sobre a sua saúde, por 
exemplo os dados dos registos médicos 
com informações como diagnósticos, 
resultados de exames, avaliações dos 
médicos e quaisquer intervenções ou 
tratamentos realizados.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para permitir o acesso às informações por parte de um 
parente do paciente, sobretudo nos casos em que este não seja capaz, devido à gravidade da 
doença, de tomar decisões ou utilizar essas informações.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Considerando 122-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(122-A) Um profissional que efetue o 
tratamento de dados pessoais relativos à 
saúde deve receber, se possível, dados 
anónimos ou sob pseudónimo, deixando o 
conhecimento da identidade apenas ao 
médico de clínica geral ou ao especialista 
que solicitou o tratamento dos dados.

Or. en

Justificação

A presente alteração pretende sugerir um instrumento adicional para a proteção dos 
cidadãos, cujos dados de saúde devem ser controlados ou tratados por um profissional que 
não necessite de conhecer a identidade do titular dos dados.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A oferta de bens ou serviços a esses 
titulares de dados na União; ou

(a) A oferta de bens e serviços a esses 
titulares de dados na União, incluindo 
serviços prestados sem custos financeiros 
para a pessoa singular, ou;

Or. en

Justificação

Esta adição ajuda a esclarecer que o objetivo almejado não é relevante para a aplicação do 
presente regulamento e que, caso se apliquem condições semelhantes, os serviços sem fins 
lucrativos ou prestados a título gratuito devem ter as mesmas obrigações que os outros 
intervenientes.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa (1) «Titular de dados», uma pessoa 
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singular identificada ou identificável, direta 
ou indiretamente, por meios com razoável 
probabilidade de serem utilizados pelo 
responsável pelo tratamento ou por 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva, 
nomeadamente por referência a um número 
de identificação, a dados de localização, a 
um identificador em linha ou a um ou mais 
elementos específicos próprios à sua 
identidade física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural ou social;

singular identificada ou identificável, direta 
ou indiretamente, pelo responsável pelo 
tratamento ou por qualquer outra pessoa 
singular ou coletiva, nomeadamente por 
referência a um número de identificação, a 
dados de localização, a um identificador 
em linha ou a um ou mais elementos 
específicos próprios à sua identidade física, 
fisiológica, genética, psíquica, económica, 
cultural ou social. Para determinar se uma 
pessoa pode ser identificada, deve-se ter 
em conta:
a) Os meios com razoável probabilidade 
de serem utilizados pelo responsável pelo 
tratamento ou por qualquer outra pessoa 
singular ou coletiva que aceda aos dados 
para identificar a pessoa em causa; 
b) As medidas que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tomou 
para impedir que as informações 
identifiquem totalmente uma pessoa 
singular.
Uma pessoa singular é «indiretamente 
identificável» quando os dados tratados 
apenas permitem ao responsável pelo 
tratamento distinguir uma pessoa de 
outra, sem que o referido responsável 
consiga confirmar a sua identidade.

Or. en

Justificação

A definição proposta pela Comissão é demasiado ampla. Uma maior especificação dos meios 
ajuda a clarificar esta questão.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Dados pessoais», qualquer
informação relativa a um titular de dados;

(2) «Dados pessoais», informação relativa 
a um titular de dados identificável;
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Or. en

Justificação

A restrição da definição aumenta a segurança jurídica e evita encargos desnecessários para 
os responsáveis pelo tratamento de dados que não são diretamente relevantes para o titular 
dos dados.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual 
a pessoa em causa aceita, mediante uma 
declaração ou um ato positivo inequívoco, 
que os dados pessoais que lhe dizem 
respeito sejam objeto de tratamento;

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual 
a pessoa em causa aceita, mediante uma 
declaração ou um ato positivo inequívoco, 
que os dados pessoais que lhe dizem 
respeito sejam objeto de tratamento; por 
«ato positivo inequívoco» entende-se 
qualquer ato inequívoco que resulte de 
uma escolha e que implique, para ser 
totalmente executado, um tratamento de 
dados necessário;

Or. en

Justificação

Sempre que o tratamento de dados pessoais for estritamente necessário para a oferta de um 
bem ou serviço, a exigência desse bem ou serviço pode ser considerada uma manifestação de 
vontade explícita.

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Estabelecimento principal», no que 
se refere ao responsável pelo tratamento, o 
local do seu estabelecimento na União 
onde são adotadas as principais decisões 
quanto às finalidades, condições e meios 
para o tratamento de dados pessoais; se não 

(13) «Estabelecimento principal», o local 
de estabelecimento do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante na União 
onde são adotadas as principais decisões 
quanto às finalidades, condições e meios 
para o tratamento de dados pessoais; se não 
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forem adotadas quaisquer decisões 
relativas às finalidades, condições e meios 
na União, o estabelecimento principal é o 
local onde são exercidas as atividades de 
tratamento principais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento na União. No 
que se refere ao subcontratante, o 
«estabelecimento principal» é o local da 
sua administração central na União;

forem adotadas quaisquer decisões 
relativas às finalidades, condições e meios 
na União, o estabelecimento principal é o 
local onde são exercidas as atividades de 
tratamento principais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante na União.

Or. en

Justificação

Caso o subcontratante tenha relações diretas com o titular dos dados, a mesma definição 
deve respeitar tanto ao subcontratante como ao responsável pelo tratamento. 

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Criança», uma pessoa com menos de 
18 anos de idade;

(18) «Criança», uma pessoa com menos de 
14 anos de idade;

Or. en

Justificação

Qualquer pessoa com menos de 18 anos de idade é já considerada menor. Dada a elevada 
propensão para a utilização de tecnologias por parte das gerações mais jovens, importa 
estabelecer uma distinção entre crianças e menores, na qual estes últimos, se adequadamente 
informados, suscitam questões diferentes comparativamente às primeiras. Ignorar que os 
menores na faixa etária superior não utilizam serviços em linha é o mesmo que tornar o 
regulamento inaplicável, quando, relativamente às aplicações fora de linha, as leis nacionais 
são aplicáveis à responsabilidade assumida pelos menores.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 37
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. Se o consentimento for 
necessário para executar um contrato, a 
sua retirada equivale à vontade de 
resolver o contrato.

Or. en

Justificação

Os contratos de longa duração (por exemplo, os seguros de vida) podem não ser executáveis 
se o consentimento for retirado. Esta explicação mais pormenorizada justifica-se pela 
necessidade de o titular dos dados estar ciente das consequências da sua escolha.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O responsável pelo tratamento comunica
a cada destinatário a quem tenham sido 

Qualquer retificação ou apagamento 
efetuado em conformidade com os artigos 
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transmitidos os dados qualquer 
retificação ou apagamento efetuado em 
conformidade com os artigos 16.º e 17.º, 
salvo se tal comunicação se revelar 
impossível ou implicar um esforço 
desproporcionado.

16.º e 17.º estende-se a cada destinatário a 
quem tenham sido transmitidos os dados 
sem o controlo do respetivo titular.

Or. en

Justificação

A venda de uma base de dados a terceiros não isenta o responsável pelo tratamento de dados 
do cumprimento das suas obrigações. Se, em vez disso, o titular dos dados transferir 
voluntária ou conscientemente informações por intermédio do responsável pelo tratamento, 
este último fica isento de mais responsabilidades.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que os dados não forem 
recolhidos junto do titular de dados, no 
momento do seu registo ou num prazo 
razoável após a recolha dos dados, tendo 
em conta as circunstâncias específicas em 
que foram recolhidos ou de outra forma 
tratados ou, se estiver prevista a divulgação 
dos dados a outro destinatário, o mais 
tardar aquando da primeira divulgação 
desses dados.

(b) Sempre que os dados não forem 
recolhidos junto do titular de dados, no 
momento do seu registo ou num prazo 
razoável após a recolha dos dados, tendo 
em conta as circunstâncias específicas em 
que foram recolhidos ou de outra forma 
tratados ou, se estiver prevista a divulgação 
dos dados a outro destinatário; o mais 
tardar, aquando da primeira divulgação ou 
do primeiro tratamento desses dados, 
consoante o que ocorrer primeiro.

Or. en

Justificação

O fornecimento destas informações é uma garantia adicional para o titular dos dados. Assim, 
não pode haver lugar a tratamento ou divulgação antes de esse fornecimento estar concluído.

Alteração 40
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

(b) Os dados se destinarem 
exclusivamente aos fins previstos no 
artigo 83.º, não forem recolhidos junto do 
titular de dados e a comunicação dessas 
informações se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado; ou

Or. en

Justificação

A presente disposição emana diretamente do artigo 11.º, n.º 2, da Diretiva 95/46/CE mas, 
sem esta especificação, haveria uma lacuna em matéria de defesa do consumidor. A presente 
alteração restaura a correspondência entre as intenções iniciais e a redação.

Alteração 41
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios aplicáveis 
às categorias de destinatários referidos no 
n.º 1, alínea f), os requisitos para 
informar sobre as possibilidades de acesso 
referidas no n.º 1, alínea g), os critérios 
aplicáveis à obtenção de informações 
suplementares necessárias referidas no 
n.º 1 alínea h), para domínios e situações 
específicos, bem como as condições e 
garantias adequadas para as exceções 
previstas no n.º 5, alínea b). Ao fazê-lo, a 
Comissão deve adotar as medidas 
adequadas em relação às micro, pequenas 
e médias empresas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.
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Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 15.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(d) Período de conservação e momento de 
recolha dos dados pessoais;

Or. en

Justificação

A presente alteração aumenta a clareza e ajuda o titular dos dados a verificar se o 
consentimento foi realmente dado. Por outro lado, torna menos oneroso para o responsável 
pelo tratamento de dados provar as circunstâncias do consentimento.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

i) Mediante pedido, o responsável pelo 
tratamento deve também provar, a título 
gratuito e num prazo razoável, a licitude 
do tratamento dos dados;

Or. en

Justificação

Se o responsável pelo tratamento apresentar a prova diretamente ao titular dos dados, o 
número de ações judiciais deverá ser menor.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 15 – 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 
especificar mais concretamente os 

Suprimido
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critérios e as condições aplicáveis à 
comunicação ao titular de dados do 
conteúdo dos dados pessoais referidos no 
n.º 1, alínea g).

Or. en

Justificação

A presente adição parece desnecessária.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a ser esquecido e ao apagamento Direito ao apagamento

Or. en

Justificação

O título proposto pela Comissão é enganoso.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver tornado 
públicos os dados pessoais, deve adotar 
todas as medidas razoáveis, incluindo de 
caráter técnico, em relação aos dados 
publicados sob a sua responsabilidade, 
tendo em vista informar os terceiros que 
tratam esses dados que um titular de dados 
lhe solicita o apagamento de quaisquer 
ligações para esses dados pessoais, cópias 
ou reproduções desses dados. Se o 
responsável pelo tratamento tiver 
autorizado um terceiro a publicar dados 
pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver 
transferido ou tornado públicos os dados 
pessoais sem indicações claras do 
respetivo titular nesse sentido, deve adotar 
todas as medidas razoáveis em relação aos 
dados publicados sob a sua 
responsabilidade, tendo em vista informar 
os terceiros que tratam esses dados que um 
titular de dados lhe solicita o apagamento 
de quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções desses 
dados. Se o responsável pelo tratamento 
tiver autorizado um terceiro a publicar 
dados pessoais, o primeiro é considerado 
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responsável por essa publicação.

Or. en

Justificação

Esta disposição visa sobretudo a transferência de dados que sejam objeto de um pedido de
apagamento. Tem de ficar claro que, se o titular dos dados os tornar públicos, der indicações 
ao responsável pelo tratamento nesse sentido ou o fizer por intermédio deste último, a 
responsabilidade continua a ser do titular dos dados. Por outro lado, o responsável pelo 
tratamento é responsável por aplicar também esta disposição aos dados que tenham sido 
voluntariamente transferidos ou cedidos a terceiros que não tenham nenhuma relação com o 
titular dos dados.

Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente:

Suprimido

a) Os critérios e requisitos para a 
aplicação do n.º 1 em setores e situações 
específicos que envolvam o tratamento de 
dados;
b) As condições para o apagamento de 
ligações para esses dados, cópias ou 
reproduções destes dados existentes em 
serviços de comunicação acessíveis ao 
público, tal como previsto no n.º 2;
c) Os critérios e condições aplicáveis à 
limitação do tratamento de dados pessoais 
referidos n.º 4.

Or. en

Justificação

Parece não haver necessidade de mais especificações.
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Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode especificar o formato 
eletrónico referido no n.º 1, bem como 
estabelecer normas técnicas, modalidades 
e procedimentos para a transmissão de 
dados pessoais, nos termos do n.º 2. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Sendo o formato portável, o mercado pode estabelecê-lo sem a intervenção da Comissão.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se os dados tratados forem, pelo 
menos parcialmente, de menor 
importância para o respetivo titular, não 
se aplicam as obrigações decorrentes do 
presente artigo. 

Or. en

Justificação

Certos dados, uma vez tratados, interessam apenas ao responsável pelo tratamento (por 
exemplo, dados tratados no contexto de uma avaliação da fiabilidade creditícia ou o histórico 
de compras recolhido no contexto da grande distribuição organizada, através de cartões de 
fidelização), podendo a sua cedência a concorrentes revelar-se prejudicial. O titular dos 
dados continua a ter direito de acesso, mas sem que tal implique a portabilidade.
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Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento deixa de utilizar ou tratar de 
outra forma os dados pessoais em causa.

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento deixa de utilizar, conservar ou 
tratar de outra forma os dados pessoais em 
causa.

Or. en

Justificação

A conservação de dados não tratáveis é onerosa para o responsável pelo tratamento e 
perigosa para o titular dos dados, caso ocorra um acesso não autorizado de terceiros à base 
de dados. Trata-se de uma simples especificação.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
de não ficar sujeita a uma medida que 
produza efeitos na sua esfera jurídica ou 
que a afete de modo significativo, tomada 
exclusivamente com base num tratamento 
automatizado de dados destinado a avaliar 
determinados aspetos da sua 
personalidade, ou a analisar ou prever, 
em especial, a sua capacidade 
profissional, situação financeira, 
localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A abordagem seguida parte de uma apreciação negativa da definição de perfis, que, não 
obstante, é bastante útil nos domínios do marketing, dos serviços financeiros e da 
personalização de produtos e serviços. O presente número tem de ser suprimido para inverter 
o sentido da abordagem e permitir a definição de perfis, exceto se esta puder ter as 
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consequências especificadas mais à frente.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, uma pessoa só pode 
ser sujeita a uma medida do tipo referido 
no n.º 1, se o tratamento:

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, uma medida que 
produza efeitos na esfera jurídica de uma
pessoa ou a afete de modo significativo, 
tomada exclusivamente com base num 
tratamento automatizado de dados 
destinado a avaliar determinados aspetos 
da sua personalidade ou a analisar ou 
prever, em especial, a sua capacidade 
profissional, situação financeira, 
localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento, só é lícita 
se o tratamento:

Or. en

Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas.

(c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas nos artigos 7.º, 15.º e 16.º.

Or. en

Justificação

Modificando a abordagem, a definição de perfis é permitida se o titular dos dados tiver 
conhecimento da mesma, bem como a possibilidade de aceder às informações pessoais 
utilizadas (artigo 15.º) e alterá-las caso estejam erradas (artigo 16.º).
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Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

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

O texto já é suficientemente claro, não parece haver necessidade de mais especificações.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, que 
apenas são tratados os dados pessoais 
necessários para cada finalidade específica 
do tratamento e, especialmente, que não 
são recolhidos ou conservados para além 
do mínimo necessário para essas 
finalidades, tanto em termos da quantidade 
de dados, como da duração da sua 
conservação. Em especial, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares.

2. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, que 
apenas são tratados os dados pessoais 
necessários para cada finalidade específica 
do tratamento e, especialmente, que não 
são recolhidos ou conservados para além 
do mínimo necessário para essas 
finalidades, tanto em termos da quantidade 
de dados, como da duração da sua 
conservação. De igual modo, esses 
mecanismos devem assegurar que, por 
defeito, os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número 
indeterminado de pessoas singulares, 
exceto nos casos justificados ao abrigo do 
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artigo 6.º. 

Or. en

Justificação

O presente artigo é fortemente influenciado pelo processo Lindqvist. Contudo, há casos em 
que a lei justifica a acessibilidade de certos dados por parte de um número indefinido de 
pessoas (por exemplo, a data de nascimento de candidatos em eleições), o mesmo 
acontecendo com a natureza dos serviços prestados (por exemplo, redes sociais). Consoante 
os casos, a quantidade de dados acessíveis pode ser maior ou menor.

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados.

Sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados. 
Em caso de ausência ou falta de clareza 
dessa definição, o titular dos dados pode 
exercer os seus direitos junto de qualquer 
um dos responsáveis pelo tratamento, que 
devem ser solidariamente responsáveis.

Or. en

Justificação

A presente alteração confere mais proteção ao titular dos dados neste caso em particular.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma empresa que atue como responsável pelo tratamento de dados pessoais de titulares de 
dados europeus tem de ser diretamente responsável perante a autoridade europeia. Neste 
contexto, é indiferente que se trate de uma micro, pequena ou média empresa.

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 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 responsabilidades, 
funções e atribuições de um 
subcontratante, em conformidade com o 
n.º 1, bem como às condições que 
facilitem o tratamento de dados pessoais a 
nível de um grupo de empresas, em 
especial para efeitos para efeitos de 
controlo e de apresentação de relatórios.

Suprimido

Or. en

Justificação

Estas especificações são desnecessárias. As transferências no seio de um grupo de empresas 
são já consideradas noutra parte da presente proposta.

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado, e, em formato 
eletrónico, ao titular dos dados.

Or. en

Justificação

A política de privacidade deve ser comunicada ao titular dos dados, bem como à autoridade 
de controlo.

Alteração 60
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

Justificação

A dimensão do responsável pelo tratamento de dados é irrelevante para efeitos de proteção 
dos dados.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 

Suprimido
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mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 
referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 24 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 24 horas, 
deve ser acompanhada de uma 
justificação razoável.

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada.

Or. en

Justificação

Após uma violação de dados, a prioridade deve ser tomar as medidas adequadas para 
reduzir os prejuízos daí resultantes. Estipular um prazo explícito desloca a prioridade para a 
notificação.

Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 
no presente artigo. A documentação deve 
incluir apenas as informações necessárias 
para esse efeito.

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 
no presente artigo e no artigo 30.º. A 
documentação deve incluir apenas as 
informações necessárias para esse efeito.

Or. en

Justificação

O responsável pelo tratamento de dados tem de provar que tomou as medidas razoavelmente 
possíveis para evitar violações de dados e, por outro lado, demonstrar que geriu 
corretamente as violações ocorridas.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 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 à determinação da 
violação de dados referida nos n.ºs 1 e 2, e 
às circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.
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Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, ou a 
intervenção deste último puder atenuar 
consideravelmente os eventuais efeitos 
adversos da violação de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento, a par de 
outras medidas urgentes e antes da
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

Or. en

Justificação

Há casos em que a cooperação do titular dos dados é fundamental para reduzir os efeitos 
adversos da violação de dados. Por exemplo, em caso de roubo do número do seu cartão de 
crédito, o titular dos dados é a única pessoa habilitada a distinguir os pagamentos devidos 
dos indevidos. Assim, a sua cooperação é ainda mais importante do que a notificação à 
autoridade. É, pois, deveras importante acrescentar esses casos e conferir-lhes prioridade.

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 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 circunstâncias em 
que uma violação de dados pessoais seja 
suscetível de afetar negativamente os 
dados pessoais, tal como referido no n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Justificação

No contexto da avaliação de impacto, a autoridade de proteção de dados tem todas as 
informações necessárias para determinar se as consequências de uma violação de dados são 
suscetíveis de afetar negativamente os dados pessoais ou a privacidade do respetivo titular.

Alteração 67
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

Suprimido

Or. en

Justificação

A dimensão do responsável pelo tratamento de dados e do subcontratante não afeta a 
proteção dos dados pessoais do respetivo titular.

Alteração 68
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Após a supressão do n.º 1, alínea b), este número deixa de fazer sentido.

Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11
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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

Estas especificações adicionais são desnecessárias.

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. 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 requisitos aplicáveis às 
atribuições, certificação, estatuto, 
competências e recursos do delegado para 
a proteção de dados referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) O primado do Estado de direito, a 
legislação relevante em vigor, geral ou 
setorial, incluindo no que respeita à 
segurança pública, à defesa, à segurança 
nacional e ao direito penal, às regras 
profissionais e às medidas de segurança 
que são respeitadas nesse país ou por essa 
organização internacional, bem como a 
existência de direitos efetivos e oponíveis, 
incluindo vias de recurso administrativo e 
judicial para os titulares de dados, 
nomeadamente para as pessoas residentes 
na União cujos dados pessoais sejam 
objeto de transferência;

(a) O primado do Estado de direito, a 
legislação relevante em vigor, geral ou 
setorial, incluindo no que respeita à 
segurança pública, à defesa, à segurança 
nacional e ao direito penal, às regras 
profissionais e às medidas de segurança 
que são respeitadas nesse país ou por essa 
organização internacional, bem como a 
existência de precedentes jurisprudenciais 
e direitos efetivos e oponíveis, incluindo 
vias de recurso administrativo e judicial 
para os titulares de dados, nomeadamente 
para as pessoas residentes na União cujos 
dados pessoais sejam objeto de 
transferência;

Or. en

Justificação

Em certos países, as decisões precedentes dos tribunais são altamente relevantes (por 
exemplo, nos países de direito consuetudinário).

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista dos países 
terceiros, territórios e setores de tratamento 
num país terceiro e de organizações 
internacionais relativamente aos quais
tenha declarado, mediante decisão, que 
asseguram ou não um nível de proteção 
adequado.

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia e no seu sítio web uma 
lista dos países terceiros, territórios e 
setores de tratamento num país terceiro e 
de organizações internacionais 
relativamente aos quais tenha declarado, 
mediante decisão, que asseguram ou não 
um nível de proteção adequado.

Or. en

Justificação

O sítio web torna mais fácil a atualização e, em muitos casos, a localização.
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Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 62

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Não é sensato sobrecarregar a Comissão com essas funções, que podem ser desempenhadas 
de forma mais eficaz pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados.

Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 63-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 63.º-A
Procedimentos de recurso

Sem prejuízo das competências do sistema 
judicial dos Estados-Membros e da União, 
o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados pode emitir pareceres vinculativos 
se:
a) Um titular de dados ou um responsável 
pelo tratamento de dados recorrer por 
motivo de aplicação incoerente do 
presente regulamento nos 
Estados-Membros;
b) O mecanismo de controlo da coerência 
descrito nos artigos 58.º a 63.º não tiver 
logrado que a maioria simples dos 
membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados chegue a acordo sobre 
uma medida.
Antes de emitir esse parecer, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
ter em consideração todas as informações 
que sejam do conhecimento da autoridade 
de proteção de dados competente, 
incluindo os pontos de vista das partes 
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interessadas.

Or. en

Justificação

Sem prejuízo da competência da autoridade de proteção de dados do país do estabelecimento 
principal, é necessária uma medida suplementar para garantir a coerência no conjunto do 
mercado inteiro, na remota eventualidade de existir uma medida tão controversa que impeça 
o mecanismo de controlo da coerência de gerar um consenso alargado.

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Emitir pareceres relativos aos projetos 
de decisão das autoridades de controlo nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º;

(d) Emitir pareceres relativos aos projetos 
de decisão das autoridades de controlo nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º e no 
artigo 63.º-A;

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com o novo artigo 63.º-A.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, se 
considerar que os direitos de que beneficia 

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos cidadãos tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, se 
considerar que os direitos de que beneficia 
um titular de dados por força do presente 
regulamento foram violados na sequência 
do tratamento dos seus dados pessoais.
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um titular de dados por força do presente 
regulamento foram violados na sequência 
do tratamento dos seus dados pessoais.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão é demasiado restrita. O alargamento do número de indivíduos com o 
direito de apresentar queixa representa uma garantia dos direitos dos titulares dos dados.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

1. Sem prejuízo do procedimento descrito 
no artigo 63.º-A, qualquer pessoa singular 
ou coletiva tem o direito de ação judicial 
contra todas as decisões de uma autoridade 
competente que lhe digam respeito.

Or. en

Justificação

A presente alteração é coerente com o novo artigo 63.º-A.

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
a infrações ao disposto no presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua execução, 
incluindo quando o responsável pelo 
tratamento não respeitou a obrigação de 
designar um representante. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

1. Os Estados-Membros estabelecem as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
a infrações ao disposto no presente 
regulamento e tomam todas as medidas 
necessárias para assegurar a sua execução, 
incluindo quando o responsável pelo 
tratamento não respeitou a obrigação de 
designar um representante. As sanções 
previstas devem ser efetivas, coerentes, 
proporcionadas e dissuasivas.
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Or. en

Justificação

As sanções têm de ser aplicadas com coerência em toda a União Europeia.

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 
duração da violação, o caráter intencional 
ou negligente da infração, o grau de 
responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação.

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, coerente, proporcionada 
e dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 
duração da violação, o caráter intencional 
ou negligente da infração, o grau de 
responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação.

Or. en

Justificação

As sanções administrativas têm de ser aplicadas com coerência em toda a União Europeia.

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, e 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea h), o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde deve ter por base o direito 
da União ou a legislação de um 
Estado-Membro, que deve prever medidas 
adequadas e específicas que garantam os 

1. Nos limites do presente regulamento, e 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea h), o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde deve ter por base o direito 
da União ou a legislação de um 
Estado-Membro, que deve prever medidas 
adequadas, coerentes e específicas que 
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interesses legítimos do titular de dados, e 
ser necessário:

garantam os interesses legítimos do titular 
de dados, e ser necessário:

Or. en

Justificação

O acrescento do requisito da coerência permite que a legislação dos Estados-Membros tenha 
menos graus de liberdade, com vista ao objetivo do mercado único.

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 81 – 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 outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea 
b), bem como o tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 83 – 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 ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.ºs 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 

Suprimido
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titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Or. en

Justificação

Não há necessidade de mais especificações.

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica a 
Comissão das disposições que adotar 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 a 
Comissão das disposições que adotar nos 
termos do n.º 1, de modo a que a 
Comissão verifique a coerência com as 
disposições dos restantes 
Estados-Membros, o mais tardar na data 
prevista no artigo 91.º, n.º 2 e, sem demora, 
qualquer alteração subsequente das 
mesmas.

Or. en

Justificação

O mercado único necessita que o presente regulamento seja aplicado de forma coerente.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 
4, o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o 
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 20.º, n.º 5, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 7, e o 
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artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

artigo 82.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário assegurar a coerência com as alterações que suprimiram esses poderes. Cada 
correção do número referido corresponde a um erro de digitação detetado.

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º,
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 
4, o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 20.º, n.º 5, o artigo 23.º, 
n.º 3, o artigo 30.º, n.º 3, o artigo 33.º, n.º 6, 
o artigo 34.º, n.º 8, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 7, e o artigo 82.º, n.º 3, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não prejudica a validade dos atos 
delegados já em vigor.
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em vigor.

Or. en

Justificação

A presente alteração completa as alterações que suprimem estes poderes. Cada correção do 
artigo referido corresponde a um erro de digitação detetado.

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 
6, o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 20.º, n.º 5, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 7, e o artigo 82.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar efetivas as alterações que suprimiram os 
poderes referidos no início do presente artigo.
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