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Alteração 165
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de
REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais e à livre circulação desses dados 
(regulamento geral sobre a proteção de 
dados)

relativo à proteção das pessoas singulares e 
coletivas no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados (regulamento geral sobre a 
proteção de dados)

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. de

Alteração 166
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Cotação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, 
nomeadamente, os seus artigos 7.º e 8.º,

Or. en

Alteração 167
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Citação 1-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta a Convenção Europeia 
dos Direitos do Homem, nomeadamente o 
artigo 8.º,

Or. en

Alteração 168
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais é um direito fundamental. O artigo 
8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e o artigo 
16.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelecem que todas as pessoas têm 
direito à proteção dos dados de caráter 
pessoal que lhes digam respeito.

(1) A proteção das pessoas singulares e 
coletivas relativamente ao tratamento de 
dados pessoais é um direito fundamental. O 
artigo 8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e o artigo 
16.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelecem que todas as pessoas têm 
direito à proteção dos dados de caráter 
pessoal que lhes digam respeito.

Or. de

Alteração 169
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O tratamento dos dados pessoais é 
concebido para servir as pessoas; os 
princípios e as regras em matéria de 
proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais devem respeitar, portanto, 

(2) O tratamento dos dados pessoais é 
concebido para servir as pessoas; os 
princípios e as regras em matéria de 
proteção das pessoas singulares e coletivas 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais devem respeitar, portanto, 
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independentemente da nacionalidade ou do 
local de residência dessas pessoas, os seus 
direitos e liberdades fundamentais, 
particularmente o direito à proteção dos 
dados pessoais. O tratamento dos dados 
deve contribuir para a realização de um 
espaço de liberdade, segurança e justiça e 
de uma união económica, o progresso 
económico e social, a consolidação e a 
convergência das economias a nível do 
mercado interno e para o bem-estar das 
pessoas.

independentemente da nacionalidade ou do 
local de residência das pessoas singulares 
ou da sede das pessoas coletivas, os seus 
direitos e liberdades fundamentais, 
particularmente o direito à proteção dos 
dados pessoais. O tratamento dos dados 
deve contribuir para a realização de um 
espaço de liberdade, segurança e justiça e 
de uma união económica, o progresso 
económico e social, a consolidação e a 
convergência das economias a nível do 
mercado interno e para o bem-estar das 
pessoas.

Or. de

Alteração 170
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A proteção da privacidade das 
pessoas singulares deve constituir o ponto 
de partida para descobrir a melhor forma 
de tratar dados pessoais nos registos 
públicos.

Or. sv

Alteração 171
Gunnar Hökmark

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os princípios do livre acesso à 
informação, que caracterizam os 
Estados-Membros através das suas 
tradições constitucionais, não devem ser 
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prejudicados, e as liberdades de imprensa 
e de expressão, consagradas na 
Constituição dos Estados-Membros, 
devem ser salvaguardadas.

Or. sv

Alteração 172
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 
entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 
pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
e exigem maior facilidade na livre 
circulação de dados na União e na
transferência para países terceiros e 
organizações internacionais, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção dos dados pessoais.

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 
entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 
pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
e exigem melhores garantias jurídicas que 
facilitem a livre circulação de dados na 
União e a transferência para países 
terceiros e organizações internacionais, 
assegurando um elevado nível de proteção 
dos dados pessoais.

Or. en

Justificação

Embora o regulamento tenha dois objetivos – proteger os dados pessoais e permitir a sua 
livre circulação dentro da União –, o primeiro objetivo deve ser mais salientado uma vez que 
se trata de um direito fundamental.
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Alteração 173
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Entre outras tecnologias, a 
computação em nuvem tem potencial para 
transformar a economia europeia, desde 
que sejam implementadas as medidas 
adequadas de proteção e segurança de 
dados. Com vista a assegurar o mais 
elevado nível de segurança no que toca 
aos dados pessoais, é essencial 
compreender os direitos e as obrigações 
dos responsáveis pelo tratamento de dados 
e respetivos subcontratantes no âmbito do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 174
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os objetivos e os princípios da Diretiva 
95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação de execução da 
proteção dos dados a nível da UE, bem 
como a insegurança jurídica e o sentimento 
generalizado na opinião pública de que 
subsistem riscos significativos, 
particularmente nas atividades em linha. 
As diferenças entre os Estados-membros 
quanto ao nível de proteção dos direitos e 
das liberdades das pessoas, nomeadamente 
do direito à proteção dos dados pessoais, 
no que respeita ao tratamento desses dados, 
podem impedir a livre circulação de dados 
pessoais no conjunto da União. Estas 

(7) Os objetivos e os princípios da Diretiva 
95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação de execução da 
proteção dos dados a nível da UE, bem 
como a insegurança jurídica e o sentimento 
generalizado na opinião pública de que 
subsistem riscos significativos, 
particularmente nas atividades em linha. 
As diferenças entre os Estados-membros 
quanto ao nível de proteção dos direitos e 
das liberdades das pessoas, nomeadamente 
do direito à proteção dos dados pessoais, 
no que respeita ao tratamento desses dados, 
podem impedir a livre circulação de dados 
pessoais no conjunto da União e podem 
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diferenças podem, por conseguinte, 
constituir um obstáculo ao exercício das 
atividades económicas a nível da UE, 
falsear a concorrência e impedir as 
autoridades de cumprirem as obrigações 
que lhes incumbem por força do direito da 
União. Estas diferenças nos níveis de 
proteção devem-se à existência de 
disparidades na execução e aplicação da 
Diretiva 95/46/CE.

criar incerteza jurídica no que toca ao 
respeito dos direitos fundamentais à 
privacidade e à proteção de dados. Estas 
diferenças podem, por conseguinte, 
constituir um obstáculo ao exercício das 
atividades económicas a nível da UE, 
falsear a concorrência e impedir as 
autoridades de cumprirem as obrigações 
que lhes incumbem por força do direito da 
União. Estas diferenças nos níveis de 
proteção devem-se à existência de 
disparidades na execução e aplicação da 
Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

As diferenças entre os Estados-Membros quanto ao nível de proteção dos direitos e das 
liberdades das pessoas, nomeadamente do direito à proteção dos dados pessoais, no que 
respeita ao tratamento desses dados, podem impedir a livre circulação de dados pessoais no 
conjunto da União e podem criar incerteza jurídica no que toca ao respeito dos direitos 
fundamentais à privacidade e à proteção de dados.

Alteração 175
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os objetivos e os princípios da Diretiva 
95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação de execução da 
proteção dos dados a nível da UE, bem 
como a insegurança jurídica e o sentimento 
generalizado na opinião pública de que 
subsistem riscos significativos, 
particularmente nas atividades em linha. 
As diferenças entre os Estados-membros 
quanto ao nível de proteção dos direitos e 
das liberdades das pessoas, nomeadamente 
do direito à proteção dos dados pessoais, 
no que respeita ao tratamento desses dados, 
podem impedir a livre circulação de dados 

(7) Os objetivos e os princípios da Diretiva 
95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação de execução da 
proteção dos dados a nível da UE, bem 
como a insegurança jurídica e o sentimento 
generalizado na opinião pública de que 
subsistem riscos significativos, 
particularmente nas atividades em linha. 
As diferenças entre os Estados-membros 
quanto ao nível de proteção dos direitos e 
das liberdades das pessoas, nomeadamente 
do direito à proteção dos dados pessoais, 
no que respeita ao tratamento desses dados, 
podem impedir a livre circulação de dados 
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pessoais no conjunto da União. Estas 
diferenças podem, por conseguinte, 
constituir um obstáculo ao exercício das 
atividades económicas a nível da UE, 
falsear a concorrência e impedir as 
autoridades de cumprirem as obrigações 
que lhes incumbem por força do direito da 
União. Estas diferenças nos níveis de 
proteção devem-se à existência de 
disparidades na execução e aplicação da 
Diretiva 95/46/CE.

pessoais no conjunto da União e conduzir 
inevitavelmente a violações dos direitos 
fundamentais à privacidade e à proteção 
de dados. Estas diferenças podem, por 
conseguinte, constituir um obstáculo ao 
exercício das atividades económicas a nível 
da UE, falsear a concorrência e impedir as 
autoridades de cumprirem as obrigações 
que lhes incumbem por força do direito da 
União. Estas diferenças nos níveis de 
proteção devem-se à existência de 
disparidades na execução e aplicação da 
Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

A aplicação incoerente da legislação relativa à proteção de dados conduziu inevitavelmente a 
restrições nos direitos fundamentais dos cidadãos.

Alteração 176
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar um nível de proteção 
coerente e elevado das pessoas singulares e 
eliminar os obstáculos à circulação de 
dados pessoais, o nível de proteção dos 
direitos e liberdades das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento desses dados 
deve ser equivalente em todos os 
Estados-Membros. É conveniente 
assegurar no conjunto da União a aplicação 
coerente e homogénea das regras de 
proteção das liberdades e dos direitos 
fundamentais das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais.

(8) Para assegurar um nível de proteção 
coerente e elevado das pessoas singulares e 
eliminar os obstáculos à circulação de 
dados pessoais, o nível de proteção dos 
direitos e liberdades das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento desses dados 
deve ser equivalente em todos os 
Estados-Membros e, sempre que possível, 
idêntico. É conveniente assegurar no 
conjunto da União a aplicação coerente e 
homogénea das regras de proteção das 
liberdades e dos direitos fundamentais das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais.

Or. en
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Justificação

As regras para o processamento de dados já são teoricamente «equivalentes» em todos os 
Estados-Membros. A falha desta abordagem é a lógica subjacente a esta proposta ser um 
regulamento. Este considerando deve refletir adequadamente esta ideia.

Alteração 177
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para assegurar um nível de proteção 
coerente e elevado das pessoas singulares e 
eliminar os obstáculos à circulação de 
dados pessoais, o nível de proteção dos 
direitos e liberdades das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento desses dados 
deve ser equivalente em todos os Estados-
Membros. É conveniente assegurar no 
conjunto da União a aplicação coerente e 
homogénea das regras de proteção das 
liberdades e dos direitos fundamentais das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais.

(8) Para assegurar um nível de proteção 
coerente e elevado das pessoas singulares e 
eliminar os obstáculos à circulação de 
dados pessoais, o nível de proteção dos 
direitos e liberdades das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento desses dados 
deve ser equivalente em todos os Estados-
Membros. É conveniente assegurar no 
conjunto da União a aplicação coerente e 
homogénea das regras de proteção das 
liberdades e dos direitos fundamentais das 
pessoas singulares e coletivas no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais.

Or. de

Alteração 178
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma proteção eficaz dos dados 
pessoais na União exige não só o reforço e 
a especificação dos direitos dos titulares de 
dados e das obrigações dos responsáveis 
pelo tratamento e definição do tratamento 
de dados pessoais, mas também poderes 

(9) Uma proteção eficaz dos dados 
pessoais na União exige não só o reforço e 
a especificação dos direitos dos titulares de 
dados e das obrigações dos responsáveis 
pelo tratamento e definição do tratamento 
de dados pessoais, mas também poderes 



AM\922340PT.doc 11/145 PE502.053v01-00

PT

equivalentes para controlar e assegurar a 
conformidade das regras de proteção dos 
dados pessoais e sanções equivalentes para 
os infratores nos Estados-Membros.

equivalentes, bem como capacidade 
técnica e operacional, para controlar e 
assegurar a conformidade das regras de 
proteção dos dados pessoais e sanções 
equivalentes para os infratores nos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A existência de autoridades de controlo fortes e independentes é uma das condições 
necessárias para a proteção eficaz dos dados. Essas autoridades não devem sofrer 
influências externas, como confirma o TJE (C-518/07 e C-614/10), e devem ter os recursos 
necessários – financeiros e humanos – para assegurar o cumprimento da legislação em 
matéria de proteção de dados. As alterações introduzidas destinam-se a proporcionar a 
independência e os recursos de que as autoridades de controlo necessitam para proteger 
eficazmente o direito fundamental à proteção de dados.

Alteração 179
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O artigo 16.º, n.º 2, do Tratado 
incumbe o Parlamento Europeu e o 
Conselho de estabelecerem as normas 
relativas à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais, bem como as normas relativas à 
livre circulação desses dados.

(10) O artigo 16.º, n.º 2, do Tratado 
incumbe o Parlamento Europeu e o 
Conselho de estabelecerem as normas 
relativas à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais por parte das instituições, órgãos 
e organismos da União, bem como por 
parte dos Estados-Membros no exercício 
de atividades que se encontrem no âmbito 
de aplicação do direito da União, e as 
normas relativas à livre circulação desses 
dados.

Or. fr

Alteração 180
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 
regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Quando for 
comprovadamente necessário e sem 
prejudicar a proteção dos dados pessoais 
nem os princípios do mercado único, para 
ter em conta a situação particular das 
micro, pequenas e médias empresas, o 
presente regulamento inclui um 
determinado número de derrogações. Além 
disso, as instituições e os órgãos da União, 
os Estados-Membros e as suas autoridades 
de controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en
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Justificação

Só devem ser abertas exceções para as micro, pequenas e médias empresas quando tal for 
necessário. Além disso, devem também ser implementadas de forma a não prejudicar a 
previsibilidade e a segurança jurídica no que toca aos cidadãos, nem o mercado único no que 
toca às empresas.

Alteração 181
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 
regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 
regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
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regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

regulamento e a tomar igualmente em 
consideração o princípio «pensar 
primeiro em pequena escala», para que os 
interesses das micro, pequenas e médias 
empresas sejam tidos em conta logo nas 
fases iniciais da tomada de decisões 
políticas. Para definir a noção de micro, 
pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 182
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os Estados-
Membros, bem como uma cooperação 
efetiva entre as autoridades de controlo dos 
diferentes Estados-Membros. Para ter em 
conta a situação particular das micro, 
pequenas e médias empresas, o presente 



AM\922340PT.doc 15/145 PE502.053v01-00

PT

regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

regulamento inclui um determinado 
número de derrogações. Além disso, as 
instituições e os órgãos da União, os 
Estados-Membros e as suas autoridades de 
controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, em concertação com os 
intervenientes em causa. Para definir a 
noção de micro, pequenas e médias 
empresas, é conveniente ter em conta a 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas.

Or. fr

Justificação

A utilização de derrogações comporta um risco de opacidade que convém evitar, garantindo 
que a sua elaboração é feita em estreita colaboração com aqueles que a elas ficarão sujeitos.

Alteração 183
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e, em 
especial, empresas estabelecidas na 
qualidade de pessoas coletivas, incluindo a 
denominação, a forma jurídica e as 
coordenadas da pessoa coletiva, a proteção 
conferida pelo presente regulamento não
pode ser invocada. Tal deve ser 
igualmente o caso sempre que a 
denominação da pessoa coletiva incluir os 

(12) A proteção conferida pelo presente 
regulamento diz respeito às pessoas 
singulares, independentemente da sua 
nacionalidade ou local de residência, 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. No que respeita ao tratamento de 
dados relativos a pessoas coletivas e, em 
especial, empresas estabelecidas na 
qualidade de pessoas coletivas, incluindo a 
denominação, a forma jurídica e as 
coordenadas da pessoa coletiva, a proteção 
conferida pelo presente regulamento 
também pode ser invocada.
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nomes de uma ou mais pessoas 
singulares.

Or. de

Alteração 184
Paul Rübig

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 e 
coletivas 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.

Or. de

Alteração 185
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
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de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/200145, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União.

de aplicação do direito da União.

Or. en

Justificação

Este conjunto muito alargado de exceções contradiz a lógica avançada pela Comissão 
aquando da proposta de um regulamento – nomeadamente, a necessidade de uma abordagem 
coerente no que toca à proteção do direito fundamental à privacidade. Consequentemente, é 
preciso, em prol da coerência, eliminar estas exceções. Ver também as alterações propostas 
ao artigo 2.º.

Alteração 186
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proteção das pessoas singulares em 
matéria de tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais, e a livre 
circulação desses dados, são objeto de um 
instrumento jurídico específico a nível da 
União. Por essa razão, o presente 
regulamento não é aplicável às atividades 
de tratamento para esses efeitos. Todavia, o 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
presente regulamento para os referidos 
efeitos deve ser regulado por esse 
instrumento jurídico mais específico a 
nível da União (Diretiva XX/YYY).

(16) A proteção das pessoas singulares em 
matéria de tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades públicas competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, e a livre 
circulação desses dados, são objeto de um 
instrumento jurídico específico a nível da 
União. Por essa razão, o presente 
regulamento não é aplicável às atividades 
de tratamento para esses efeitos. Todavia, o 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
presente regulamento para os referidos 
efeitos deve ser regulado por esse 
instrumento jurídico mais específico a 
nível da União (Diretiva XX/YYY).
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Or. en

Justificação

Clarificação em linha com a alteração proposta ao artigo 2.º.

Alteração 187
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento não deve 
prejudicar a aplicação da Diretiva 
2000/31/CE, nomeadamente as normas em 
matéria de responsabilidade dos 
prestadores intermediários de serviços 
previstas nos seus artigos 12.º a 15.º.

(17) As limitações da responsabilidade 
previstas na Diretiva 2000/31/CE sobre o 
comércio eletrónico são horizontais na sua 
natureza e, por conseguinte, aplicáveis a 
atividades relevantes de todos os 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação. O presente regulamento 
estabelece as regras para o processamento 
de dados pessoais, ao passo que a Diretiva 
sobre o comércio eletrónico define as 
condições em que um prestador de serviços 
de informação é responsável por violações 
da lei por terceiros. Em prol da certeza 
jurídica para os cidadãos e empresas 
europeus, há que respeitar de forma 
coerente os papéis claros e distintos dos 
dois instrumentos. O presente regulamento 
não deve prejudicar a aplicação da Diretiva 
2000/31/CE, nomeadamente as normas em 
matéria de responsabilidade dos 
prestadores intermediários de serviços 
previstas nos seus artigos 12.º a 15.º.

Or. en

Justificação

Em prol da certeza jurídica para os cidadãos e para as empresas, há que delinear o mais 
claramente possível os papéis desempenhados pelo presente regulamento e pela Diretiva 
2000/31/CE.
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Alteração 188
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de 
«controlo do comportamento» de titulares 
de dados, deve ser apurado se essas 
pessoas são seguidas na Internet através 
de técnicas de tratamento de dados que 
consistem em aplicar um «perfil» a uma 
pessoa singular, especialmente para adotar 
decisões relativas a essa pessoa ou analisar 
ou prever as suas preferências, o seu 
comportamento e atitudes.

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de 
«controlo do comportamento» de titulares 
de dados, deve ser apurado se essas 
pessoas são seguidas com a intenção de 
fazer uso, ou de potencialmente fazer uso 
posterior, de técnicas de tratamento de 
dados que consistem em aplicar um 
«perfil», especialmente para adotar 
decisões relativas a essa pessoa ou analisar 
ou prever as suas preferências, o seu 
comportamento e atitudes.

Or. en

Justificação

O ato de seguir alguém não acontece necessariamente na Internet (por exemplo: seguir 
clientes num centro comercial através de um «sistema de CCTV inteligente» ou seguir alguém 
através de etiquetas RFID), logo, eliminar as palavras «na Internet» assegura a neutralidade 
tecnológica. Além disso, a recolha de dados e a sua utilização para traçar perfis não 
acontecem necessariamente em simultâneo. Os dados podem, numa primeira fase, ser 
recolhidos com um propósito e, posteriormente, ser utilizados para traçar perfis.

Alteração 189
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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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.

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 tendo plenamente 
em conta o «estado da arte» da tecnologia 
e as tendências tecnológicas.

Or. en

Justificação

«Titular de dados» não está definido de forma demasiado estrita. O regulamento deve 
claramente ser aplicável a dados que permitam uma «identificação seletiva», sendo claro que 
os identificadores em linha devem, na maior parte dos casos, ser considerados dados 
pessoais. Dado que a tecnologia está em constante evolução, os ataques para inverter o 
anonimato tornar-se-ão mais sofisticados. A existência de definições abrangentes de «dados 
pessoais» e de «titular de dados» é importante para proteção futura de provas.

Alteração 190
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 apenas a informação 
específica relativa a uma pessoa singular 
identificada ou identificável. Para 
determinar se uma pessoa é identificável, 
importa considerar: i) apenas os meios 
suscetíveis de serem razoavelmente 
utilizados pelo responsável pelo tratamento 
ou por qualquer outra pessoa singular ou 
coletiva para identificar a referida pessoa, e 
ii) a probabilidade razoável de uma 
pessoa ser identificada. Os princípios da 
proteção de dados não se aplicam a dados 
tornados de tal forma anónimos que o 
titular dos dados já não possa ser 
identificado a partir dos dados.
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Or. en

Alteração 191
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) O presente regulamento reconhece 
que a pseudonimização é do interesse de 
todos os titulares de dados, uma vez que, 
por definição, os dados pessoais são 
alterados de modo a que o próprio não 
possa ser relacionado com o titular dos 
dados sem recurso a dados adicionais. 
Pelo exposto, os responsáveis pelo 
tratamento de dados são encorajados a 
utilizar a pseudonimização de dados.

Or. en

Alteração 192
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios 
que, em combinação com identificadores 
únicos e outras informações recebidas 
pelos servidores, podem ser utilizadas 
para a definição de perfis e a 
identificação das pessoas. Daí decorre que 

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
um ou mais identificadores em linha, 
fornecidos pelos respetivos aparelhos, 
aplicações, ferramentas e protocolos, tais 
como endereços IP (Protocolo Internet),
testemunhos de conexão (cookie) ou 
outros identificadores únicos. Uma vez 
que estes identificadores deixam vestígios 
e podem ser utilizados para identificar 
seletivamente pessoas singulares, o 
presente regulamento deve ser aplicável 
ao tratamento de dados que envolva tais 
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números de identificação, dados de 
localização, identificadores em linha ou 
outros elementos específicos não devem 
ser necessariamente considerados como 
dados pessoais em todas as circunstâncias.

dados, salvo se estes identificadores não 
estiverem comprovadamente associados às 
pessoas singulares, como por exemplo os 
endereços IP dos servidores Web, e, por 
conseguinte, não possam ser considerados 
como «dados pessoais» nos termos do 
artigo 4.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma boa proteção é importante que os termos «dados pessoais» e «titular de 
dados» não estejam definidos de forma demasiado estrita. Os identificadores em linha devem, 
na maior parte dos casos, ser considerados dados pessoais. A proposta da Comissão reduz 
significativamente a aplicabilidade dos princípios de proteção de dados face a estes 
identificadores em linha. A alteração proposta torna claro que estes identificadores devem 
ser considerados dados pessoais, salvo se comprovadamente não o forem.

Alteração 193
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos não devem ser 
necessariamente considerados como dados 
pessoais em todas as circunstâncias.

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos não devem ser 
necessariamente considerados como dados 
pessoais em todas as circunstâncias.
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Or. en

Alteração 194
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos não devem ser 
necessariamente considerados como dados 
pessoais em todas as circunstâncias.

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 
pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios que, 
em combinação com identificadores únicos 
e outras informações recebidas pelos 
servidores, podem ser utilizadas para a 
definição de perfis e a identificação das 
pessoas. Daí decorre que números de 
identificação, dados de localização, 
identificadores em linha ou outros 
elementos específicos podem não ser 
necessariamente considerados como dados 
pessoais caso a informação processada 
não possa ser utilizada para identificar 
seletivamente um indivíduo.

Or. en

Justificação

A partir do momento em que as informações permitem à pessoa responsável pelo tratamento 
de dados identificar um indivíduo, as informações devem ser consideradas como dados 
pessoais.

Alteração 195
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

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

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
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 informado deve 
ser facilitado tanto quanto possível 
através de informações de fácil utilização 
acerca dos tipos de tratamento de dados 
efetuados. O silêncio, a mera utilização de 
um serviço ou a omissão, tal como não 
desmarcar caixas previamente 
preenchidas, 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

O consentimento informado depende de as informações estarem disponíveis gratuitamente 
para o titular dos dados em formato de fácil utilização. Além disso, o princípio de que o 
consentimento não pode ser inferido por via da omissão, tal como remover a marcação de 
caixas previamente preenchidas, precisa de ser reforçado.
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Alteração 196
Paul Rübig

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 
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.

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
outra ação positiva 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, por exemplo, 
através das respetivas definições dos 
programas de navegação, que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O silêncio ou a omissão também 
podem constituir um consentimento válido 
se, na avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, não for considerado 
necessário um consentimento explícito. 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. de

Justificação

Quanto mais reduzidas forem as consequências de um tratamento de dados, tanto mais 
reduzidos deverão ser os requisitos relativos à declaração de consentimento. Por 
conseguinte, não deverá ser, por princípio, necessário obter um consentimento explícito, 
devendo o mesmo ser necessário apenas nos casos em que a avaliação de impacto sobre a 
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proteção de dados tenha demonstrado que a obtenção de um consentimento explícito é 
necessária. O consentimento dado através das respetivas definições de programas de 
navegação também deverá ser considerado uma outra ação positiva nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1-B.

Alteração 197
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada que permita obter uma 
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 informado deve 
ser facilitado tanto quanto possível 
através de informações de fácil utilização 
acerca dos tipos de tratamento de dados 
efetuados. O silêncio, a mera utilização de 
um serviço ou a omissão, tal como não 
desmarcar caixas previamente 
preenchidas, 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.
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Or. en

Justificação

O consentimento informado depende de as informações estarem disponíveis gratuitamente 
para o titular dos dados em formato de fácil utilização. Além disso, é necessário reforçar o 
princípio de que não se pode inferir consentimento a partir da omissão, como não desmarcar 
caixas previamente preenchidas. 

Alteração 198
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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 
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.

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado inequivocamente, por 
qualquer forma adequada no contexto do 
produto ou serviço oferecido que permita 
obter uma 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.

Or. en
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Alteração 199
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O presente regulamento reconhece 
que a pseudonimização de dados pode 
ajudar a minimizar os riscos face à 
privacidade dos titulares de dados. Na 
medida em que o responsável pelo 
tratamento pseudonimiza os dados, esse 
tratamento é considerado justificado 
enquanto interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento de acordo 
com o artigo 6.º, n.º 1, alínea f).

Or. en

Alteração 200
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
pessoais relativos ao estado de saúde de 
um titular de dados; informações sobre a 
inscrição da pessoa para a prestação de 
serviços de saúde; informações sobre 
pagamentos ou a elegibilidade para 
cuidados de saúde; um número, símbolo ou 
sinal particular atribuído a uma pessoa 
singular para a identificar de forma 
inequívoca para fins de cuidados de saúde; 
qualquer informação sobre a pessoa 
recolhida no decurso de uma prestação de 
serviços de saúde; dados pessoais obtidos a 
partir de testes ou exames de uma parte do 
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substância corporal, incluindo amostras 
biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

corpo, de uma substância corporal ou de 
uma amostra biológica; identificação de 
uma pessoa enquanto prestador de 
cuidados de saúde à pessoa singular; ou 
quaisquer informações sobre, por exemplo, 
uma doença, deficiência, risco de doença, 
historial clínico, tratamento clínico ou 
estado físico ou biomédico atual do titular 
de dados, independentemente da sua fonte, 
por exemplo, um médico ou outro 
profissional de saúde, um hospital, um 
aparelho médico ou um teste de 
diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificação

Os dados relativos à saúde incluem dados pessoais obtidos a partir de testes a amostras 
biológicas e não das amostras biológicas em si.

Alteração 201
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
substância corporal, incluindo amostras 
biológicas; identificação de uma pessoa 

(26) Os dados pessoais, incluindo 
informações genéticas, relativos à saúde 
devem incluir, em especial, todos os dados 
relativos ao estado de saúde de um titular 
de dados; informações sobre a inscrição da 
pessoa para a prestação de serviços de 
saúde; informações sobre pagamentos ou a 
elegibilidade para cuidados de saúde; um 
número, símbolo ou sinal particular 
atribuído a uma pessoa singular para a 
identificar de forma inequívoca para fins 
de cuidados de saúde; qualquer informação 
sobre a pessoa recolhida no decurso de 
uma prestação de serviços de saúde; 
informações obtidas a partir de testes ou 
exames de uma parte do corpo ou de uma 
substância corporal, incluindo amostras 
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enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

biológicas; identificação de uma pessoa 
enquanto prestador de cuidados de saúde à 
pessoa singular; ou quaisquer informações 
sobre, por exemplo, uma doença, 
deficiência, risco de doença, historial 
clínico, tratamento clínico ou estado físico 
ou biomédico atual do titular de dados, 
independentemente da sua fonte, por 
exemplo, um médico ou outro profissional 
de saúde, um hospital, um aparelho médico 
ou um teste de diagnóstico in vitro.

Or. en

Justificação

It should be clear that genetic information of any kind is included in the definition of health 
data, since genetic data are not more sensitive than some other health data, as for example 
data subjects carrying infectious diseases. To consider genetic data as a special category in 
the context of health care might also fuel unwarranted fears among the public and could 
create unwarranted barriers for research. At this point in time research into genetic data has 
shown that they are far more complex than previously thought, such as the discovery of 
epigenetic changes, and do not easily fit into a model of one dimensional genetic determinism 
as often perceived by the lay public.

Alteração 202
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Considerando 27

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 

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento na União, 
incluindo um responsável pelo tratamento 
que seja igualmente subcontratante, 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 
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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.

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 que não seja igualmente 
responsável pelo tratamento, o lugar da 
sua administração central na União.

Or. en

Justificação

No caso de um responsável pelo tratamento que seja igualmente subcontratante não faz 
sentido aplicar testes diferentes para determinar que regulador tem autoridade sobre a 
organização. A presente alteração assegura que esses responsáveis pelo tratamento 
conseguem beneficiar plenamente do balcão único.

Alteração 203
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 27

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 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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do subcontratante, o lugar da sua 
administração central na União.

Or. en

Alteração 204
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Um grupo de empresas deve ser 
constituído por uma empresa que exerce o 
controlo e as empresas controladas, a 
primeira devendo ser a que pode exercer 
uma influência dominante sobre as outras 
empresas, por exemplo, em virtude da 
propriedade, participação financeira ou das 
regras que a regem ou da faculdade de 
fazer aplicar as regras relativas à proteção 
de dados pessoais.

(28) Um grupo de empresas deve ser 
constituído por uma empresa que exerce o 
controlo e as empresas controladas, a 
primeira devendo ser a que pode exercer 
uma influência dominante sobre as outras 
empresas, por exemplo, em virtude da 
propriedade, participação financeira ou das 
regras que a regem ou da faculdade de 
fazer aplicar as regras relativas à proteção 
de dados pessoais. Um grupo de empresas 
pode eleger um único estabelecimento 
principal na União.

Or. en

Alteração 205
Amelia Andersdotter

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 

(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 
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retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. Nenhuma referência 
à proteção de dados das crianças no 
presente regulamento deve ser entendida 
como uma instrução implícita de que a 
proteção dos dados pessoais dos adultos 
deva ser tratada com menos cuidado do 
que aconteceria caso a referência não 
estivesse incluída.

Or. en

Justificação

A atenção especial dada ao tratamento dos dados pessoais das crianças não deve ser 
utilizada, nem utilizável, como forma de descurar a proteção dos dados pessoais em geral.

Alteração 206
Marian Harkin, Seán Kelly

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. Essa proteção é 
particularmente importante no contexto 
das redes sociais, onde as crianças devem 
conhecer as identidades daqueles com 
quem comunicam. 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.

Or. en
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Alteração 207
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser efetuado de forma lícita, 
leal e transparente para com as pessoas em 
causa. Em especial, as finalidades 
específicas do tratamento devem ser 
explícitas e legítimas e ser determinadas 
aquando da recolha dos dados. Os dados 
devem ser adequados, pertinentes e 
limitados ao mínimo necessário às 
finalidades de tratamento para as quais se 
destinam; para tal, os dados recolhidos não 
devem ser excessivos e o período de 
conservação deve ser limitado ao mínimo. 
Os dados pessoais apenas devem ser 
tratados se a finalidade do tratamento não 
puder ser atingida por outros meios. 
Devem ser adotadas todas as medidas 
razoáveis para que os dados pessoais 
inexatos sejam retificados ou apagados. De 
forma a assegurar que os dados são 
conservados apenas durante o período 
considerado necessário, o responsável pelo 
tratamento deve fixar os prazos para o 
apagamento ou a revisão periódica.

(30) Qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser efetuado de forma lícita, 
leal e transparente para com as pessoas em 
causa. Em especial, as finalidades 
específicas do tratamento devem ser 
explícitas e legítimas e ser determinadas 
aquando da recolha dos dados. Os dados 
devem ser adequados, pertinentes e não 
excessivos relativamente às finalidades de 
tratamento para as quais se destinam; para 
tal, os dados recolhidos não devem ser 
excessivos e o período de conservação 
deve ser limitado ao mínimo. Os dados 
pessoais apenas devem ser tratados se a 
finalidade do tratamento não puder ser 
atingida por outros meios. Devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados pessoais inexatos sejam 
retificados ou apagados. De forma a 
assegurar que os dados são conservados 
apenas durante o período considerado 
necessário, o responsável pelo tratamento 
deve fixar os prazos para o apagamento ou 
a revisão periódica.

Or. fr

Alteração 208
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sempre que o tratamento for 
realizado com base no consentimento do 
titular dos dados, recai sobre o 

Suprimido
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responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o consentimento da pessoa em 
causa. Em especial, no contexto de uma 
declaração escrita relativa a outra 
matéria, devem existir as devidas 
garantias de que o titular dos dados está 
ciente do consentimento dado com todo o 
conhecimento de causa.

Or. de

Justificação

Quanto mais reduzidas forem as consequências de um tratamento de dados, tanto mais 
reduzidos deverão ser os requisitos relativos à declaração de consentimento. Por 
conseguinte, não deverá ser, por princípio, necessário obter um consentimento explícito, 
devendo o mesmo ser necessário apenas nos casos em que a avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados tenha demonstrado que a obtenção de um consentimento explícito é 
necessária. O consentimento dado através das respetivas definições de programas de 
navegação também deverá ser considerado uma outra ação positiva nos termos do artigo 7.º, 
n.º 1-B.

Alteração 209
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 
dado com todo o conhecimento de causa.

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 
dado com todo o conhecimento de causa. 
Para cumprir o princípio da minimização 
de dados, o referido ónus da prova não
deve ser entendido como forma de exigir a 
identificação positiva dos titulares dos 
dados, salvo quando necessário, nem 
como forma de levar ao tratamento de 
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mais dados do que aconteceria de outro 
modo. 

Or. en

Alteração 210
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 
dado com todo o conhecimento de causa.

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 
dado com todo o conhecimento de causa. 
Para cumprir o princípio da minimização 
de dados, o referido ónus da prova não 
deve ser entendido como forma de exigir a 
identificação positiva dos titulares dos 
dados, salvo quando necessário.

Or. en

Justificação

É importante que essas obrigações não tenham um efeito perverso, como levar ao tratamento 
de mais dados do que aconteceria de outro modo.

Alteração 211
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada.

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada. O 
consentimento também não deve 
constituir um fundamento jurídico válido 
para o tratamento quando o titular dos 
dados não tem acesso a qualquer outro 
tipo de serviços equivalentes. As 
definições por defeito, como caixas 
previamente preenchidas, o silêncio ou a 
simples utilização de um serviço, não 
implicam um consentimento. O 
consentimento só pode ser obtido para o 
tratamento legal de dados, decorrendo daí 
que não pode ser abusivo em relação à 
sua finalidade. O tratamento abusivo de 
dados não pode ser legitimado através da 
obtenção de consentimento.

Or. en

Justificação

A alteração tem como objetivo evitar situações em que os responsáveis pelo tratamento 
tentam obter de forma claramente abusiva consentimento para o tratamento. Desta forma, os 
reguladores e os juízes têm abertura para discutir a equidade substantiva em vez da 
processual. Este olhar para além das regras processuais também pode ser encontrado nas 
leis contratuais gerais, onde princípios como a «boa-fé», a razoabilidade e a equidade regem 
em última análise as relações entre as partes nos casos em que se verifica que cláusulas 
específicas do contrato violam estes princípios.

Alteração 212
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada.

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada.

O consentimento também não deve 
constituir um fundamento jurídico válido 
para o tratamento quando o titular dos 
dados não tem acesso a qualquer outro 
tipo de serviços equivalentes. As 
definições por defeito, como caixas 
previamente preenchidas, o silêncio ou a 
simples utilização de um serviço, não 
implicam um consentimento. O 
consentimento só pode ser obtido para o 
tratamento legal de dados, decorrendo daí 
que não pode ser abusivo em relação à 
sua finalidade. O tratamento abusivo de 
dados não pode ser legitimado através da 
obtenção de consentimento.

Or. en

Justificação

O responsável pelo tratamento não deve tentar obter consentimento para tratamento que seja 
claramente abusivo. Desta forma, os reguladores e os juízes têm abertura para discutir a 
equidade substantiva em vez da processual.

Alteração 213
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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 

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

Or. en

Justificação

Não faz sentido manter o considerando 34 à luz das alterações efetuadas ao artigo 7.º, n.º 4.

Alteração 214
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se não tiver 
sido dado livremente.
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prerrogativas de poder público, impor 
uma obrigação. Neste caso, o 
consentimento não seria considerado 
livremente consentido, tendo em conta o 
interesse do titular dos dados.

Or. de

Justificação

Größenunterschiede bzw. ein Ungleichgewicht haben nicht per se und automatisch Einfluss 
auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung und sollen daher nicht ausschlaggebend für die 
Definition der Freiwilligkeit sein. Das bloße Abstellen auf ein Ungleichgewicht birgt die 
Gefahr von Unsicherheiten im Rechtsverkehr, welche es zu vermeiden gilt. Es soll daher 
genügen, auf die Freiwilligkeit einer Einwilligung abzustellen; die Regelung bietet 
ausreichend Flexibilität, um im Rahmen eine Einzelfallbeurteilung unterschiedliche 
Sachverhalte adäquat zu berücksichtigen und zu beurteilen.

Alteração 215
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(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. Sempre que o responsável pelo 
tratamento é uma autoridade, só haveria 
desequilíbrio em caso de operações de 
tratamento específicas no âmbito das quais 
a autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.
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titular dos dados.

Or. de

Justificação

O consentimento para o tratamento de dados no contexto da relação laboral não deverá ser 
posto em causa como tal, uma vez que é frequente o mesmo só ser dado quando estão em 
causa domínios em que é, precisamente, do interesse do trabalhador autorizar o tratamento 
dos seus dados pessoais.

Alteração 216
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento. 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral, ou quando 
o responsável pelo tratamento tem um 
poder significativo no mercado no que diz 
respeito a determinados produtos e 
serviços e quando esses produtos ou 
serviços são oferecidos sob condição de 
consentimento para o tratamento de dados 
pessoais, ou quando uma alteração 
unilateral ou não essencial em termos de 
serviço não dá ao titular dos dados outra 
opção senão aceitar a alteração ou 
abandonar um recurso em linha no qual 
investiu uma quantidade significativa de 
tempo. Sempre que o responsável pelo 
tratamento é uma autoridade, só haveria 
desequilíbrio em caso de operações de 
tratamento específicas no âmbito das quais 
a autoridade possa, por força das suas 
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prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Or. en

Alteração 217
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento. 
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral, ou quando 
o responsável pelo tratamento tem um 
poder significativo no mercado no que diz 
respeito a determinados produtos e 
serviços e quando esses produtos ou 
serviços são oferecidos sob condição de 
consentimento para o tratamento de dados 
pessoais, ou quando uma alteração 
unilateral ou não essencial em termos de 
serviço não dá ao titular dos dados outra 
opção senão aceitar a alteração ou 
abandonar um recurso em linha no qual 
investiu uma quantidade significativa de 
tempo. Sempre que o responsável pelo 
tratamento é uma autoridade, só haveria 
desequilíbrio em caso de operações de 
tratamento específicas no âmbito das quais 
a autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
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consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Or. en

Justificação

Many social media sites lead users to invest significant time and energy in developing online 
profiles. There would be a clear imbalance in any situation where the user was given the 
choice between accepting new and unnecessary data processing and abandoning the work 
they have already put into their profile. Another case would be if the market for the service in 
question is monopolistic/oligopolistic, so that the data subject does not in fact have a real 
possibility to choose a privacy-respecting service provider. Data portability would not fully 
address this issue, as it does not resolve the loss of the network effects in larger social 
networks.

Alteração 218
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Sempre que o tratamento for realizado 
em cumprimento de uma obrigação jurídica 
à qual esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento, ou se o tratamento for 
necessário para a execução de uma 
missão de interesse público ou exercício 
de prerrogativas de autoridade pública, o 
tratamento deve ter uma base jurídica no 
direito da União ou na legislação nacional 
de um Estado-Membro que satisfaça as 
condições impostas pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
relativamente a qualquer restrição aos 
direitos e liberdades. Cabe também ao 
direito da União ou à legislação nacional 
determinar se o responsável pelo 
tratamento que executa uma missão de 
interesse público ou exerce prerrogativas 
de autoridade pública deve ser uma 
administração pública ou outra pessoa 
singular ou coletiva de direito público, ou 
de direito privado, por exemplo uma 

(36) Sempre que o tratamento for realizado 
em cumprimento de uma obrigação jurídica 
à qual esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento, ou no exercício de 
prerrogativas de autoridade pública, o 
tratamento deve ter uma base jurídica no 
direito da União ou na legislação nacional 
de um Estado-Membro que satisfaça as 
condições impostas pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
relativamente a qualquer restrição aos 
direitos e liberdades. Cabe também ao 
direito da União ou à legislação nacional 
determinar se o responsável pelo
tratamento que executa uma missão no 
exercício de prerrogativas de autoridade 
pública deve ser uma administração 
pública ou outra pessoa singular ou 
coletiva de direito público, ou de direito 
privado, por exemplo uma associação 
profissional.
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associação profissional.

Or. en

Justificação

A eliminação sugerida torna o texto mais claro. Tal como está agora, o texto parece dar a 
entender que existem missões de tratamento de dados não obrigatórias que podem ter uma 
base jurídica no direito da UE. Ou o tratamento está previsto no direito da UE e é 
obrigatório ou não está, sendo que neste último caso o tratamento não está autorizado e sai 
fora do âmbito de aplicação da presente exceção.

Alteração 219
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) Estas missões executadas no 
interesse público ou no exercício de 
prerrogativas de autoridade pública 
incluem o tratamento de dados pessoais 
necessários à gestão e ao funcionamento 
das referidas autoridades.

Or. en

Justificação

É necessário uma indicação adicional sobre o que, exatamente, pode estar abrangido pela 
obrigação jurídica ou pelas missões executadas no interesse público ou no exercício de 
prerrogativas de autoridade pública.

Alteração 220
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do Suprimido
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responsável pelo tratamento podem 
constituir um fundamento jurídico para o 
tratamento, a menos que prevaleçam os 
interesses ou os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados. Este 
ponto requer uma avaliação cuidada, 
particularmente se o titular dos dados for 
uma criança, uma vez que estas carecem 
de proteção especial. O titular dos dados 
deve ter o direito de se opor ao tratamento 
por razões relacionadas com a sua 
situação específica e de forma gratuita. A 
fim de assegurar a transparência, o 
responsável pelo tratamento deve ser 
obrigado a informar explicitamente a 
pessoa em causa sobre os interesses 
legítimos prosseguidos e sobre o direito de 
se lhe opor, sendo igualmente obrigado a 
apresentar fundamentação documentada 
desses interesses legítimos. Dado que 
incumbe ao legislador prever por lei a 
base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento 
de dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das 
suas funções.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This exception, as proposed by the European Commission, 
grants a very wide exception to data controllers to process data if they feel justified in 
undertaking such processing. This risks creating legal uncertainty and barriers to the single 
market. The European Data Protection Board should establish guidelines for acceptable 
“legitimate interests” in this context.

Alteração 221
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões 
relacionadas com a sua situação 
específica e de forma gratuita. A fim de 
assegurar a transparência, o responsável 
pelo tratamento deve ser obrigado a 
informar explicitamente a pessoa em causa 
sobre os interesses legítimos prosseguidos 
e sobre o direito de se lhe opor, sendo 
igualmente obrigado a apresentar 
fundamentação documentada desses 
interesses legítimos. Dado que incumbe ao 
legislador prever por lei a base jurídica 
para autorizar as autoridades a procederem 
ao tratamento de dados, este fundamento 
jurídico não é aplicável aos tratamentos 
efetuados pelas autoridades públicas no 
exercício das suas funções.

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento de forma gratuita. A 
fim de assegurar a transparência, o 
responsável pelo tratamento deve ser 
obrigado a informar explicitamente a 
pessoa em causa sobre os interesses 
legítimos prosseguidos e sobre o direito de 
se lhe opor, sendo igualmente obrigado a 
apresentar fundamentação documentada 
desses interesses legítimos. Dado que 
incumbe ao legislador prever por lei a base 
jurídica para autorizar as autoridades a 
procederem ao tratamento de dados, este 
fundamento jurídico não é aplicável aos 
tratamentos efetuados pelas autoridades 
públicas no exercício das suas funções.

Or. en

Alteração 222
Kent Johansson

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
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menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões relacionadas 
com a sua situação específica e de forma 
gratuita. A fim de assegurar a 
transparência, o responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a informar 
explicitamente a pessoa em causa sobre os 
interesses legítimos prosseguidos e sobre o 
direito de se lhe opor, sendo igualmente 
obrigado a apresentar fundamentação 
documentada desses interesses legítimos. 
Dado que incumbe ao legislador prever por 
lei a base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento de 
dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Para assegurar que 
existe clareza, o Comité para a Proteção 
de Dados irá estabelecer diretrizes 
abrangentes sobre o que pode ser definido 
como «interesse legítimo». O tratamento
requer uma avaliação cuidada, 
particularmente se o titular dos dados for 
uma criança, uma vez que estas carecem de 
proteção especial. O titular dos dados deve 
ter o direito de se opor ao tratamento por 
razões relacionadas com a sua situação 
específica e de forma gratuita. A fim de 
assegurar a transparência, o responsável 
pelo tratamento deve ser obrigado a 
informar explicitamente a pessoa em causa 
sobre os interesses legítimos prosseguidos 
e sobre o direito de se lhe opor, sendo 
igualmente obrigado a apresentar 
fundamentação documentada desses 
interesses legítimos. Dado que incumbe ao 
legislador prever por lei a base jurídica 
para autorizar as autoridades a procederem 
ao tratamento de dados, este fundamento 
jurídico não é aplicável aos tratamentos 
efetuados pelas autoridades públicas no 
exercício das suas funções.

Or. en

Alteração 223
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra 

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Em qualquer caso, deve ser 
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finalidade não for compatível com a 
finalidade inicial para a qual os dados 
foram recolhidos, o responsável pelo 
tratamento deve obter o consentimento do 
titular dos dados para outra finalidade ou 
basear esse tratamento noutro 
fundamento legítimo para o tratamento 
lícito, nomeadamente se estabelecido pelo 
direito da União ou pela legislação do 
Estado-Membro a que o responsável pelo 
tratamento se encontre sujeito. Em 
qualquer caso, deve ser garantida a 
aplicação dos princípios enunciados pelo 
presente regulamento e, em particular, a 
obrigação de informar o titular dos dados 
sobre essas outras finalidades.

garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete a alteração proposta para o artigo 6.º.

Alteração 224
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra finalidade 
não for compatível com a finalidade inicial 
para a qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade. Em qualquer caso, deve 
ser garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
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legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en

Alteração 225
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, particularmente para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica. Sempre que essa outra 
finalidade não for compatível com a 
finalidade inicial para a qual os dados 
foram recolhidos, o responsável pelo 
tratamento deve obter o consentimento do 
titular dos dados para outra finalidade ou 
basear esse tratamento noutro fundamento 
legítimo para o tratamento lícito, 
nomeadamente se estabelecido pelo direito 
da União ou pela legislação do Estado-
Membro a que o responsável pelo 
tratamento se encontre sujeito. Em 
qualquer caso, deve ser garantida a 
aplicação dos princípios enunciados pelo 
presente regulamento e, em particular, a 
obrigação de informar o titular dos dados 
sobre essas outras finalidades.

(40) O tratamento de dados pessoais para 
outros fins apenas deve ser autorizado se 
for compatível com as finalidades para as 
quais os dados foram inicialmente 
recolhidos, como por exemplo para fins 
históricos, estatísticos ou científicos. 
Sempre que essa outra finalidade não for 
compatível com a finalidade inicial para a 
qual os dados foram recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve obter o 
consentimento do titular dos dados para 
outra finalidade ou basear esse tratamento 
noutro fundamento legítimo para o 
tratamento lícito, nomeadamente se 
estabelecido pelo direito da União ou pela 
legislação do Estado-Membro a que o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Em qualquer caso, deve ser 
garantida a aplicação dos princípios 
enunciados pelo presente regulamento e, 
em particular, a obrigação de informar o 
titular dos dados sobre essas outras 
finalidades.

Or. en
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Alteração 226
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) O tratamento de dados 
estritamente necessário para fins de 
assegurar que os operadores dos sistemas 
elétrico ou de distribuição, tal como 
definido na Diretiva 2009/72/CE e na 
Diretiva 2009/73/CE, possam satisfazer as 
necessidades operacionais, de rede e de 
sistema, ou para a implementação de 
programas de resposta à procura, gestão 
energética ou eficiência energética deve 
ser permitido desde que a empresa de 
eletricidade ou de gás ou o operador do 
sistema de distribuição tenha requerido 
contratualmente que o responsável pelo 
tratamento dos dados cumpra os 
requisitos definidos no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 227
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso. No entanto, 
devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso e informado. No 
entanto, devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
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conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais dos titulares dos dados em 
causa.

Or. en

Justificação

Esta alteração procura clarificar e reduzir o âmbito de aplicação da presente exceção.

Alteração 228
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso. No entanto, 
devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso e informado. No 
entanto, devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

Or. en
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Alteração 229
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) As derrogações à proibição de 
tratamento de categorias de dados sensíveis 
devem ser igualmente permitidas se 
efetuadas mediante ato legislativo e, sob 
reserva de garantias adequadas, de forma a 
proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, quando motivos de interesse 
geral o justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
proteção social e de gestão de serviços de 
saúde, designadamente para assegurar a 
qualidade e a eficiência dos procedimentos 
utilizados para regularizar os pedidos de 
prestações sociais e de serviços no quadro 
do regime de seguro de doença, ou para 
fins de investigação histórica, estatística 
ou científica.

(42) As derrogações à proibição de 
tratamento de categorias de dados sensíveis 
devem ser igualmente permitidas se 
efetuadas mediante ato legislativo e, sob 
reserva de garantias adequadas, de forma a 
proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, quando motivos de interesse 
geral o justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
proteção social e de gestão de serviços de 
saúde, designadamente para assegurar a 
qualidade e a eficiência dos procedimentos 
utilizados para regularizar os pedidos de 
prestações sociais e de serviços no quadro 
do regime de seguro de doença.

Or. en

Justificação

O tratamento de dados sensíveis para fins de investigação histórica, estatística e científica 
não é tão urgente nem tão imperioso como para fins de saúde pública ou proteção social. 
Consequentemente, não há necessidade de introduzir uma exceção, com base na legislação 
nacional, que as coloque ao mesmo nível das outras justificações listadas, havendo risco de 
prejudicar os direitos fundamentais, a certeza jurídica e o mercado único.

Alteração 230
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
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identificar uma pessoa singular, aquele 
não deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa.

identificar uma pessoa singular, nada no 
presente regulamento pode ser entendido 
pelo responsável pelo tratamento como 
uma obrigação de obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa. Se for possível 
ao titular dos dados facultar esses dados, 
os responsáveis pelo tratamento não 
devem poder invocar falta de informação 
para recusarem um pedido de acesso.

Or. en

Justificação

A alteração clarifica o texto proposto pela Comissão.

Alteração 231
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, aquele não 
deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa.

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, aquele não 
deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa. O responsável 
pelo tratamento não deve invocar uma 
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possível falta de informação para recusar 
um pedido de acesso quando essa 
informação puder ser facultada pelo 
titular dos dados para lhe permitir esse 
acesso.

Or. en

Alteração 232
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para solicitar, a título gratuito, 
em especial o acesso aos dados, a 
retificação, a supressão e o exercício do 
seu direito de oposição. O responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a responder 
ao titular dos dados dentro de um prazo 
estipulado e fundamentar qualquer recusa.

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para ter, a título gratuito, em 
especial o acesso aos dados, a retificação, a 
supressão e o exercício do seu direito de 
oposição. O responsável pelo tratamento 
deve ser obrigado a responder ao titular dos 
dados dentro de um prazo estipulado e 
fundamentar qualquer recusa.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. This amendment stresses the rights of the data subjects, 
focusing on the outcome of them invoking their rights.

Alteração 233
Jean-Pierre Audy
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Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular de dados 
seja informado, em especial, da existência
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, do período de 
conservação dos dados, da existência do 
direito de acesso, da retificação ou de 
apagamento, bem como do direito de 
apresentar uma queixa. Sempre que os 
dados forem recolhidos junto do titular dos 
dados, este deve ser também informado da 
obrigatoriedade de fornecer esses dados e 
das respetivas consequências caso não os 
faculte.

(48) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular de dados 
seja informado, em especial, da existência 
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, do período e dos critérios 
que permitam determinar esse período de 
conservação dos dados, da existência do 
direito de acesso, da retificação ou de 
apagamento, bem como do direito de 
apresentar uma queixa. Sempre que os 
dados forem recolhidos junto do titular dos 
dados, este deve ser também informado da 
obrigatoriedade de fornecer esses dados e 
das respetivas consequências caso não os 
faculte.

Or. fr

Alteração 234
Amelia Andersdotter

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, de 
acordo com as disposições do presente 
regulamento, como por exemplo após 
consentimento do titular dos dados, o 
titular dos dados deve ser informado 
aquando da primeira comunicação a esse 
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destinatário.

Or. en

Alteração 235
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Todavia, não é necessário impor tal 
obrigação quando o titular dos dados já
dispuser dessa informação, ou se o registo 
ou a comunicação dos dados for 
expressamente previsto por lei, ou se a 
informação ao titular dos dados se revelar 
impossível de concretizar ou se implicar 
esforços desproporcionados. Tal seria o 
caso de um tratamento efetuado para 
efeitos de investigação histórica, 
estatística ou científica; para este efeito, 
pode ser considerado o número de 
interessados, a antiguidade dos dados e as 
eventuais medidas compensatórias 
adotadas.

(50) Todavia, não é necessário impor tal 
obrigação quando o titular dos dados já 
dispuser dessa informação, ou se o registo 
ou a comunicação dos dados for 
expressamente previsto por lei, ou se a 
informação ao titular dos dados se revelar 
impossível de concretizar ou se implicar 
esforços desproporcionados.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited.This amendment deletes text which may be misunderstood 
as promoting a lower level of protection for certain kinds of data processing.

Alteração 236
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, da identidade 
dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de 
perfis. Este direito não deve prejudicar os 
direitos e as liberdades de terceiros, 
incluindo o segredo comercial ou a 
propriedade intelectual e, particularmente, 
o direito de autor que protege o suporte 
lógico. Todavia, estas considerações não 
devem resultar na recusa total de prestação 
de informações ao titular dos dados.

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados pessoais recolhidos sobre 
si e de exercer facilmente este direito, a fim 
de conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados pessoais tratados, 
da duração da sua conservação, da 
identidade dos destinatários, da lógica 
subjacente ao tratamento dos dados 
pessoais e das suas consequências 
eventuais. Este direito não deve prejudicar 
os direitos e as liberdades de terceiros, 
incluindo o segredo comercial ou a 
propriedade intelectual e, particularmente, 
o direito de autor que protege o suporte 
lógico. Todavia, estas considerações não 
devem resultar na recusa total de prestação 
de informações ao titular dos dados.

Or. en

Alteração 237
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, da identidade 

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, da identidade 
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dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual e, particularmente, o direito de 
autor que protege o suporte lógico. 
Todavia, estas considerações não devem 
resultar na recusa total de prestação de 
informações ao titular dos dados.

dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual, como por exemplo o direito de 
autor que protege o suporte lógico. 
Todavia, estas considerações não devem 
resultar na recusa total de prestação de 
informações ao titular dos dados.

Or. en

Justificação

Os direitos dos titulares de dados são indispensáveis para colocar nas mãos dos titulares dos 
dados o poder de protegerem os seus dados e fazerem valer os seus direitos contra os 
responsáveis pelo tratamento. Esses direitos são um dos principais instrumentos para 
responsabilizar os responsáveis pelo tratamento. Por esta razão, os direitos à informação, ao 
acesso, à retificação, à eliminação e à portabilidade dos dados devem ser reforçados com 
vista a permitir aos utilizadores compreenderem o que acontece aos seus dados e exercerem 
controlo sobre eles. As exceções e as isenções devem ser muito limitadas. Esta alteração 
destina-se a clarificar a intenção subjacente à proposta da Comissão.

Alteração 238
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
verificar a identidade do titular dos dados 
que solicite o acesso, em especial no 
contexto de serviços em linha e de 
identificadores em linha. Um responsável 
pelo tratamento não deve conservar dados 
pessoais com a finalidade exclusiva de 
estar em condições de reagir a possíveis 
pedidos.

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis no 
contexto do produto ou do serviço a ser 
fornecido, ou dentro do contexto da 
relação entre o responsável pelo 
tratamento e o titular dos dados e da 
sensibilidade dos dados pessoais a tratar, 
para verificar a identidade do titular dos 
dados que solicite o acesso, em especial no 
contexto de serviços em linha e de 
identificadores em linha. Um responsável 
pelo tratamento não deve conservar nem
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ser forçado a recolher dados pessoais com 
a finalidade exclusiva de estar em 
condições de reagir a possíveis pedidos.

Or. en

Justificação

Em alguns casos, cumprir um requisito de direito de acesso resultará para o responsável pelo 
tratamento dos dados na necessidade de ter de recolher (mais) dados pessoais do titular dos 
dados de modo a cumprir o pedido. Em linha com o princípio da minimização de dados, há 
que evitar esta consequência potencial.

Alteração 239
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
verificar a identidade do titular dos dados 
que solicite o acesso, em especial no 
contexto de serviços em linha e de 
identificadores em linha. Um responsável 
pelo tratamento não deve conservar dados 
pessoais com a finalidade exclusiva de 
estar em condições de reagir a possíveis 
pedidos.

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
verificar a autenticidade de um pedido de 
acesso do titular, em especial no contexto 
de serviços em linha e de identificadores 
em linha. Um responsável pelo tratamento 
não deve conservar dados pessoais com a 
finalidade exclusiva de estar em condições 
de reagir a possíveis pedidos.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It is entirely possible that in some circumstances positive 
identification of the data subject would not be strictly necessary to provide access.
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Alteração 240
Amelia Andersdotter

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 eliminados. 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. No entanto, pode 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

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
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their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. As the rights being accorded to all citizens in this recital 
are comprehensive, there appears to be little specific value to demand “particular” attention 
for children. The text proposed by the Commission could have the perverse effect of implying 
a less than comprehensive protection for adults. Further retention and processing of personal 
data should not be automatically permitted simply on the basis that they are being processed 
ostensibly for historical, statistical or scientific research processes. Such uses must be subject 
to adequate safeguards.

Alteração 241
Amelia Andersdotter

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» no ambiente em linha, o seu 
âmbito 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 
acerca do pedido de apagamento do 
titular dos dados. O responsável pelo 
tratamento é considerado responsável por 
essa publicação sempre que tiver 
autorizado a publicação por esse terceiro.

Or. en
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Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The text proposed by the Commission is far too broad to 
be implemented “as is” without significant dangers for freedom of communication

Alteração 242
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado 
num formato estruturado e de uso 
corrente, de obter uma cópia dos dados 
que lhes digam respeito, igualmente num 
formato eletrónico de utilização comum. O 
titular de dados deve, além disso, ser 
autorizado a transmitir os dados que 
forneceu, de uma aplicação automatizada, 
como uma rede social, para outra. Isto 
aplica-se também se o titular de dados 
tiver fornecido os dados a um sistema de 
tratamento automatizado com base no seu 
consentimento ou em cumprimento de um 
contrato.

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado, 
de obter, gratuitamente, uma cópia dos 
dados que lhes digam respeito num 
formato eletrónico, interoperável e 
estruturado de utilização comum. O titular 
de dados deve, além disso, ser autorizado a 
transmitir os dados que forneceu, de uma 
aplicação automatizada, como uma rede 
social, para outra. Os prestadores de 
serviços da sociedade da informação não 
devem tornar a transferência desses dados 
obrigatória para a prestação dos seus 
serviços. As redes sociais devem ser 
encorajadas, tanto quanto possível, a 
guardar os dados de forma a permitir a 
portabilidade eficiente dos dados para os 
titulares dos dados.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 



AM\922340PT.doc 63/145 PE502.053v01-00

PT

the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. The easier that it is to change providers, the less citizens 
will feel tied to a particular service, particularly if they are unhappy with the way their data is 
being used. The electronic formats in which data subjects obtain data should therefore be 
interoperable, structured and commonly used in order to avoid lock-in effects due to use of 
non-interoperable formats. However, providers should not make use of their services 
conditional on transferring data from previous service providers.

Alteração 243
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de 
comercialização direta, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
gratuitamente, e que possa ser invocado de 
forma simples e efetiva.

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de 
comercialização direta, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
prévia e gratuitamente, e que possa ser 
invocado de forma simples e efetiva.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. There are no acceptable grounds to argue that processing 
for the purpose of direct marketing should be subject to fewer safeguards than other forms of 
processing.

Alteração 244
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Considerando 58
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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) É proibida a definição de perfis de 
forma desleal ou discriminatória. Tal 
como definido no artigo 5.º, n.º 2, da 
Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais, a decisão referida no 
artigo 20.º do presente regulamento é 
«desleal» se:

a) For contrária às exigências relativas à 
diligência profissional, e
b) Distorcer ou for suscetível de distorcer 
de maneira substancial o comportamento 
económico, em relação a um produto (ou 
serviço), do consumidor médio a que se 
destina ou que afeta, ou da pessoa média de 
um grupo quando a prática comercial for 
destinada a um determinado grupo de 
consumidores.
As orientações sobre a Diretiva relativa às 
práticas comerciais desleais emitidas pela 
Comissão Europeia e pelas autoridades 
nacionais apresentam mais esclarecimentos 
sobre esta definição.

Or. en

Alteração 245
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito (58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
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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.

a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tais medidas, 
quaisquer que sejam, 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. Especificamente, o referido 
tratamento não deve, em caso algum, quer 
intencionalmente ou não, conduzir à 
discriminação dos titulares dos dados com 
base em raça ou origem étnica, opiniões 
políticas, religião ou crença, filiação 
sindical ou orientação sexual. Dado o 
risco de discriminação, o referido 
tratamento não deve ser utilizado para 
prever características muito raras.

Or. en

Justificação

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
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sensitive data in generating profiles should also be restricted. This amendment adapts the 
recital to reflect proposed amendments in Article 20.

Alteração 246
Paul Rübig

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 ou coletiva 
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.

Or. de

Alteração 247
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, acesso, retificação, 
apagamento ou portabilidade dos dados, de 
oposição, medidas baseadas na definição 
de perfis, bem como à comunicação de 
uma violação de dados pessoais ao titular 

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, acesso, retificação,
apagamento ou portabilidade dos dados, de 
oposição, medidas baseadas na definição 
de perfis, bem como à comunicação de 
uma violação de dados pessoais ao titular 
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dos dados e a determinadas obrigações 
conexas dos responsáveis pelo tratamento, 
desde que necessárias e proporcionais 
numa sociedade democrática, para 
assegurar a segurança pública, incluindo a 
proteção da vida humana, especialmente 
em resposta a catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, para efeitos de 
prevenção, investigação e repressão de 
infrações penais, ou de violação da 
deontologia de profissões regulamentadas 
para efeitos de outros interesses públicos, 
incluindo um interesse económico ou 
financeiro importante da União ou de um 
Estado-Membro, ou para efeitos de 
proteção do titular de dados ou dos direitos 
e liberdades de terceiros. Essas restrições 
devem respeitar os requisitos estabelecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais.

dos dados e a determinadas obrigações 
conexas dos responsáveis pelo tratamento, 
desde que estritamente necessárias e 
proporcionais numa sociedade 
democrática, para assegurar a segurança 
pública, incluindo a proteção da vida 
humana, especialmente em resposta a 
catástrofes naturais ou provocadas pelo 
homem, para efeitos de prevenção, 
investigação e repressão de infrações 
penais, ou de violação da deontologia de 
profissões regulamentadas para efeitos de 
outros interesses públicos, incluindo um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um Estado-
Membro, ou para efeitos de proteção do 
titular de dados ou dos direitos e liberdades 
de terceiros. Essas restrições devem 
respeitar os requisitos estabelecidos na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e na Convenção Europeia para a 
Proteção dos Direitos do Homem e das 
Liberdades Fundamentais. Tais medidas 
devem ser notificadas ao Comité para a 
Proteção de Dados para serem alvo de um 
parecer que, se negativo, deve resultar na 
comunicação à Comissão com vista a que 
seja dado início a um processo de 
infração junto do Tribunal de Justiça 
Europeu.

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited. It takes too long for egregious breaches of fundamental 
rights to be processed by the courts. An immediate review of the case by the Data Protection 
Board should help to eliminate abuses of this exception at an early stage. If the Board comes 
to the conclusion that the measure is not compatible with the Regulation, it should inform the 
Commission, so that it can start proceedings against the Member State in question.
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Alteração 248
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Deve ser definida a responsabilidade 
global do responsável por qualquer 
tratamento de dados pessoais realizado por 
este ou por sua conta. Em especial, o 
responsável pelo tratamento deve assegurar 
e ser obrigado a comprovar que cada 
operação de tratamento de dados é efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento.

(60) Deve ser definida a responsabilidade 
global do responsável por qualquer 
tratamento de dados pessoais realizado por 
este ou por sua conta de modo a assegurar 
a responsabilização. Em especial, o 
responsável pelo tratamento deve assegurar 
e ser obrigado a comprovar que cada 
operação de tratamento de dados é efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento. O tratamento de dados que 
seja, de outro modo, desnecessário não 
pode ser justificado com base na 
necessidade de respeitar a presente 
obrigação.

Or. en

Justificação

O conceito de responsabilização deve ser mencionado explicitamente. Há que evitar 
criteriosamente que qualquer medida no presente regulamento conduza a mais tratamento de 
dados.

Alteração 249
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção e das tecnologias 
que lhe estão subjacentes como no 



AM\922340PT.doc 69/145 PE502.053v01-00

PT

o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 
dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito.

momento da execução do tratamento, para 
assegurar o cumprimento dos requisitos do 
presente regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 
dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito. A proteção de dados na 
conceção é o processo através do qual a 
proteção e privacidade dos dados são 
integrados no desenvolvimento de 
produtos e serviços, tanto através de 
medidas técnicas como organizacionais. A 
proteção de dados por defeito significa 
que os produtos e serviços estão, por 
defeito, configurados de forma a limitar o 
tratamento e, especialmente, a divulgação 
de dados pessoais. Os dados pessoais, em 
particular, não devem ser divulgados por 
defeito a um número ilimitado de pessoas.

Or. en

Justificação

Para a «privacidade na conceção» poder ser eficaz, é necessário que seja implementada 
criteriosamente em todas as fases do processo de conceção, pelo que deve ser definida de 
forma mais clara.  Tanto a «proteção de dados na conceção» como a «proteção de dados por 
defeito» devem ser definidas de forma mais clara, como propõe a alteração.

Alteração 250
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 

(61) Para satisfazer as expectativas dos 
consumidores e das empresas 
relativamente à proteção dos direitos e 
liberdades dos titulares dos dados 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais, podem ser tomadas medidas 
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da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento deve adotar regras internas e 
aplicar medidas apropriadas que devem 
respeitar, em especial, os princípios da 
proteção de dados desde a conceção e da 
proteção de dados por defeito.

organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. As medidas que tenham 
como objetivo aumentar a informação dos 
consumidores e a facilidade de escolha 
devem ser encorajadas, com base na 
cooperação do setor e favorecendo 
soluções, produtos e serviços inovadores.

Or. en

Justificação

A forma de integrar a proteção da privacidade e dos dados nos procedimentos internos deve 
permanecer flexível e deixar espaço para adaptações. O conceito proteção na conceção deve 
ser neutro em termos tecnológicos, não deve introduzir tecnologia específica nem mandatos 
operacionais e não deve contribuir para uma diferenciação entre as TIC e os outros setores.

Alteração 251
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) O presente regulamento tem como 
objetivo incentivar as empresas a 
desenvolverem programas internos que 
visem a identificação das operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar 
riscos específicos para os direitos e as 
liberdades dos titulares dos dados, 
nomeadamente em virtude da sua 
natureza, do seu âmbito ou das suas 
finalidades, e a criação de garantias 
adequadas para a proteção de dados 
pessoais, bem como o desenvolvimento de 
soluções inovadoras para a proteção de 
dados desde a conceção e técnicas que 
visem a proteção de dados. Desta forma, 
as empresas demonstrariam pública e 
proativamente a sua observância face às 
disposições e espírito do presente 
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regulamento, elevando assim os níveis de 
confiança dos cidadãos europeus. 
Contudo, a responsabilização empresarial 
relativamente à proteção de dados 
pessoais não pode isentar uma empresa de 
quaisquer obrigações estipuladas no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 252
Adina-Ioana Vălean, Seán Kelly, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades, as condições e os meios do 
tratamento conjuntamente com outros 
responsáveis, ou quando uma operação de 
tratamento de dados é efetuada por conta 
de um responsável pelo tratamento.

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades do tratamento conjuntamente 
com outros responsáveis, ou quando uma 
operação de tratamento de dados é efetuada 
por conta de um responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 253
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 62
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Texto da Comissão Alteração

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades, as condições e os meios do 
tratamento conjuntamente com outros 
responsáveis, ou quando uma operação de 
tratamento de dados é efetuada por conta 
de um responsável pelo tratamento.

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades do tratamento conjuntamente 
com outros responsáveis, ou quando uma 
operação de tratamento de dados é efetuada 
por conta de um responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 254
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades, as condições e os meios do 
tratamento conjuntamente com outros 
responsáveis, ou quando uma operação de 
tratamento de dados é efetuada por conta 
de um responsável pelo tratamento.

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades do tratamento conjuntamente 
com outros responsáveis, ou quando uma 
operação de tratamento de dados é efetuada 
por conta de um responsável pelo 
tratamento.

Or. en
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Alteração 255
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

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 
empresa que efetua o tratamento de dados 
de um pequeno número de titulares de 
dados 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.

Or. en

Justificação

Na era digital, deixa de ser adequado utilizar o número de empregados como medida para 
avaliar a dimensão de uma empresa. Uma empresa de manipulação fotográfica foi 
recentemente comprada por mil milhões de dólares e, na altura, tinha apenas 13 empregados. 
O que importa é o número de titulares de dados.

Alteração 256
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly
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Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
documentar cada operação de tratamento 
de dados. Cada responsável pelo 
tratamento e subcontratante devem ser 
obrigados a cooperar com a autoridade de 
controlo e a disponibilizar essa 
documentação, quando tal lhe for 
solicitado, para que possa servir ao 
controlo dessas operações de tratamento.

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento deve documentar cada operação 
de tratamento de dados sob a sua 
responsabilidade. Cada responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a cooperar 
com a autoridade de controlo e a 
disponibilizar essa documentação, quando 
tal lhe for solicitado, para que possa servir 
ao controlo dessas operações de 
tratamento.

Or. en

Alteração 257
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
documentar cada operação de tratamento 
de dados. Cada responsável pelo 
tratamento e subcontratante devem ser 
obrigados a cooperar com a autoridade de 
controlo e a disponibilizar essa 
documentação, quando tal lhe for 
solicitado, para que possa servir ao 
controlo dessas operações de tratamento.

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento deve documentar cada operação 
de tratamento de dados. Cada responsável 
pelo tratamento deve ser obrigado a 
cooperar com a autoridade de controlo e a 
disponibilizar essa documentação, quando 
tal lhe for solicitado, para que possa servir 
ao controlo dessas operações de 
tratamento.

Or. en

Alteração 258
András Gyürk
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Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com os 
países terceiros.

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Em 
particular, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve tomar 
devidamente em conta que os riscos 
decorrentes do tratamento de dados 
pessoais do titular dos dados são maiores
devido à natureza sensível dos dados.
Estas medidas devem assegurar um nível 
de segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com os 
países terceiros.

Or. en

Justificação

Os dados pessoais não são todos iguais. Em alguns casos, os dados pessoais recolhidos são 
mais sensíveis do que em outros casos, por exemplo, os dados pessoais recolhidos pelas 
agências de viagens por oposição aos recolhidos por empresas de marketing.

Alteração 259
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 66
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Texto da Comissão Alteração

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com os
países terceiros.

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, 
devem ser fomentadas a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, devem ser 
encorajados os países terceiros.

Or. en

Justificação

Aparentemente, não há uma razão válida para que as medidas a fomentar se restrinjam à 
Comissão Europeia.

Alteração 260
Ivailo Kalfin

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 

(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 
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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 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.

demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 72 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 72 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 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.

Or. en

Alteração 261
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 67
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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 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.

(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 72 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 72 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 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.
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Or. en

Alteração 262
Paul Rübig

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 exemplo, autoridades de 

(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 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 exemplo, autoridades de 
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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.

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.

Or. de

Alteração 263
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta 
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida e 
substituída por procedimentos e 
mecanismos eficazes dirigidos, em 
alternativa, para as operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar riscos 
específicos para os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, devido à sua 
natureza, âmbito ou finalidade. Nesses 
casos, o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve proceder, 
previamente ao tratamento, a uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados, que deve examinar, nomeadamente, 
as medidas, garantias e os mecanismos 
previstos para assegurar a proteção dos 
dados pessoais e comprovar a observância 
do presente regulamento.

(70) A Diretiva 95/46/CE estabelece uma 
obrigação geral de notificação do 
tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo. Além desta 
obrigação originar encargos 
administrativos e financeiros, nem sempre 
contribuiu para uma melhoria da proteção 
dos dados pessoais. Por essa razão, tal 
obrigação geral deve ser suprimida e 
substituída por procedimentos e 
mecanismos eficazes dirigidos, em 
alternativa, para as operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar riscos 
específicos para os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, devido à sua 
natureza, âmbito ou finalidade. Nesses 
casos, o responsável pelo tratamento deve 
proceder, previamente ao tratamento, a 
uma avaliação de impacto sobre a proteção 
de dados, que deve examinar, 
nomeadamente, as medidas, garantias e os 
mecanismos previstos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e comprovar a 
observância do presente regulamento.
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Or. en

Justificação

Devem ser os responsáveis pelo tratamento a avaliar o impacto na privacidade aquando da 
determinação dos objetivos do tratamento.

Alteração 264
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(70-A) A Diretiva 2002/58/CE define as 
obrigações de notificação de violações de 
dados pessoais para o tratamento de 
dados pessoais no âmbito da prestação de 
serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público nas redes de 
comunicação públicas da União. Quando 
prestarem outros serviços, os prestadores 
de serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público ficam sujeitos às 
obrigações de notificação de violações do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 265
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
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pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento, e de 
apresentar propostas para remediar essa 
situação. Essa consulta deve igualmente 
ser efetuada durante os trabalhos de 
elaboração de uma medida legislativa pelo 
parlamento nacional, ou de uma medida 
baseada nesta última medida que defina a 
natureza do tratamento e especifique as 
garantias adequadas.

pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento.

Or. en

Justificação

A consulta deve ocorrer entre as autoridades de controlo e os responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, sempre que haja indicação de que as operações de tratamento envolvam um 
elevado grau de risco específico para os direitos e as liberdade dos titulares dos dados e 
sempre que os tratamentos de risco possam não estar em conformidade com o presente 
regulamento.

Alteração 266
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) As associações ou outras entidades 
que representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento de dados devem ser 
incentivadas a elaborar códigos de conduta, 
no respeito do presente regulamento, com 
vista a facilitar a sua aplicação efetiva, 
tendo em conta as características 
específicas do tratamento efetuado em 
determinados setores.

(76) As associações ou outras entidades 
que representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento de dados devem ser 
incentivadas a elaborar códigos de conduta, 
no respeito do presente regulamento, com 
vista a facilitar a sua aplicação efetiva, 
tendo em conta as características 
específicas do tratamento efetuado em 
determinados setores. Tais códigos devem 
facilitar o cumprimento por parte do 
setor.
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Justificação

Deve ser clarificado que os códigos de conduta são benéficos para o setor e não apenas um 
gesto que deve ser retribuído com menos supervisão por parte das autoridades responsáveis 
pelo tratamento de dados.

Alteração 267
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente o nível de proteção de 
dados proporcionado pelos produtos e 
serviços em causa.

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar de forma rápida, fiável e 
verificável o nível de proteção de dados 
proporcionado pelos produtos e serviços 
em causa.

Or. en

Justificação

Tais ferramentas devem ser testadas criteriosamente, aprendendo com os sucessos e com os 
erros cometidos nesta abordagem.

Alteração 268
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 78

Texto da Comissão Alteração

(78) A circulação transfronteiriça de dados 
pessoais é necessária ao desenvolvimento 
do comércio internacional e da cooperação 

(78) A circulação transfronteiriça de dados 
pessoais é necessária ao desenvolvimento 
do comércio internacional e da cooperação 
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internacional. Esse aumento criou novos 
desafios e novas preocupações em relação 
à proteção dos dados pessoais. Todavia, 
quando os dados pessoais são transferidos 
da União para países terceiros ou para 
organizações internacionais, o nível de 
proteção das pessoas singulares assegurado 
na União pelo presente regulamento deve 
continuar a ser garantido. Em todo o caso, 
as transferências para países terceiros só 
podem ser efetuadas no pleno respeito do 
presente regulamento.

internacional. Esse aumento criou novos 
desafios e novas preocupações em relação 
à proteção dos dados pessoais. Todavia, 
quando os dados pessoais são transferidos 
da União para países terceiros ou para 
organizações internacionais, o nível de 
proteção das pessoas singulares e coletivas 
assegurado na União pelo presente 
regulamento deve continuar a ser 
garantido. Em todo o caso, as 
transferências para países terceiros só 
podem ser efetuadas no pleno respeito do 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 269
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) O presente regulamento não prejudica 
os acordos internacionais concluídos entre 
a União Europeia e países terceiros que 
regulem a transferência de dados pessoais, 
incluindo as garantias adequadas em 
benefício dos titulares de dados.

(79) Durante um período transitório de [5 
anos] após a entrada em vigor do presente 
regulamento, o regulamento não prejudica 
os acordos internacionais concluídos entre 
a União Europeia e países terceiros que 
regulem a transferência de dados pessoais, 
incluindo as garantias adequadas em
benefício dos titulares de dados. Durante o 
período transitório, todos os acordos 
internacionais celebrados entre a União e 
países terceiros relativamente à 
transferência de dados pessoais, incluindo 
as garantias adequadas em benefício dos 
titulares de dados, devem ser revistos com 
vista a harmonizar os mesmos com o 
presente regulamento.

Or. en
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Alteração 270
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 79

Texto da Comissão Alteração

(79) O presente regulamento não prejudica 
os acordos internacionais concluídos entre 
a União Europeia e países terceiros que 
regulem a transferência de dados pessoais, 
incluindo as garantias adequadas em 
benefício dos titulares de dados.

(79) O presente regulamento não prejudica 
os acordos internacionais concluídos entre 
a União Europeia e países terceiros que 
regulem a transferência de dados pessoais, 
incluindo as garantias adequadas em 
benefício dos titulares de dados 
assegurando um nível de proteção 
equivalente para os direitos fundamentais 
dos cidadãos.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura a compatibilidade com a abordagem noutros pontos do regulamento.

Alteração 271
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados de um país terceiro, 
ou uma organização internacional, oferece 
um nível de proteção de dados adequado, 
garantindo assim a segurança jurídica e a 
homogeneidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 

(80) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados de um país terceiro, 
ou uma organização internacional, oferece 
um nível de proteção de dados adequado, 
garantindo assim a segurança jurídica e a 
homogeneidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
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qualquer outra autorização. qualquer outra autorização. A Comissão 
pode igualmente decidir, após notificação 
e apresentação de justificação completa 
ao país terceiro, revogar essa decisão.

Or. en

Justificação

É ilógico imaginar que a situação de proteção de dados num dado país terceiro não possa, 
posteriormente, deteriorar-se.

Alteração 272
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 
território ou um setor de tratamento de 
dados de um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece 
um nível de proteção de dados adequado. 
Se for esse o caso, deve ser proibida a 
transferência de dados pessoais para esse 
país terceiro. Nesse caso, devem ser 
adotadas medidas tendo em vista uma 
consulta entre a Comissão e esse país 
terceiro ou organização internacional.

Suprimido

Or. en

Justificação

Pela lógica, qualquer país cujo nível de proteção de dados não seja considerado adequado 
não deve receber transferências de dados da União Europeia. Por conseguinte, este 
considerando não acrescenta qualquer clareza ou conteúdo.

Alteração 273
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Considerando 83

Texto da Comissão Alteração

(83) Na falta de uma decisão sobre o nível 
de proteção adequado, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve 
adotar as medidas necessárias para 
colmatar a insuficiência da proteção de 
dados no país terceiro através de 
garantias adequadas a favor do titular de 
dados. Essas medidas adequadas podem 
consistir na utilização de regras 
vinculativas para empresas, cláusulas-tipo 
de proteção de dados adotadas pelas 
Comissão, cláusulas-tipo de proteção de 
dados adotadas por uma autoridade de 
controlo, ou cláusulas contratuais 
autorizadas por esta autoridade, ou outras 
medidas adequadas e proporcionais 
justificáveis pelas circunstâncias 
inerentes a uma operação ou a um 
conjunto de operações de transferência de 
dados, e sempre que autorizadas por uma 
autoridade de controlo.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão deste considerando faz eco da alteração proposta ao artigo 44.º, que pretende 
suprimir esta exceção a «interesses legítimos» do responsável pelo tratamento.

Alteração 274
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Considerando 84

Texto da Comissão Alteração

(84) A possibilidade de o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante utilizarem 
cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão ou por uma 

(84) A possibilidade de o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante utilizarem 
cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão ou por uma 
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autoridade de controlo não os deve impedir 
de incluírem estas cláusulas num contrato 
mais abrangente, nem de acrescentarem 
outras cláusulas, desde que não sejam 
contraditórias, direta ou indiretamente, em 
relação às cláusulas contratuais-tipo 
adotadas pela Comissão ou por uma 
autoridade de controlo, e sem prejuízo dos 
direitos ou liberdades fundamentais dos 
titulares de dados.

autoridade de controlo não os deve impedir 
de incluírem estas cláusulas num contrato 
mais abrangente, nem de acrescentarem 
outras cláusulas, desde que não sejam 
contraditórias, direta ou indiretamente, em 
relação às cláusulas contratuais-tipo 
adotadas pela Comissão ou por uma 
autoridade de controlo, e sem prejuízo dos 
direitos ou liberdades fundamentais dos 
titulares de dados. Em alguns casos, pode 
ser adequado encorajar os responsáveis 
pelo tratamento e os subcontratantes a 
apresentarem garantias ainda mais fortes 
através de compromissos contratuais 
adicionais que complementem as 
cláusulas-tipo de proteção de dados.

Or. en

Justificação

Esta alteração incentiva as organizações a irem além dos requisitos regulamentares de base, 
aplicando regimes como os «selos de proteção de dados» ou as «marcas de confiança».

Alteração 275
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais.

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, ou em caso de 
transferência para as autoridades 
competentes pela prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais. A 
transferência de dados pessoais para fins 
tão importantes de interesse público só 
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deve ocorrer ocasionalmente. Em cada 
um dos casos, deve proceder-se a uma 
avaliação cautelosa de todas as 
circunstâncias das transferências.

Or. en

Justificação

A exceção de interesse público precisa de ser delimitada de forma mais estrita, em paralelo 
com a alteração proposta ao artigo 44.º.

Alteração 276
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 88

Texto da Comissão Alteração

(88) As transferências que não podem ser 
classificadas como frequentes ou maciças 
são igualmente possíveis para efeitos de 
prossecução dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, após terem sido avaliadas 
todas as circunstâncias associadas à 
operação de transferência. Para fins de 
tratamento com finalidade de investigação 
histórica, estatística ou científica, devem 
ser adotadas em consideração as 
expectativas legítimas da sociedade em 
matéria de progresso dos conhecimentos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão deste considerando faz eco da alteração proposta ao artigo 44.º, que pretende 
suprimir esta exceção a «interesses legítimos» do responsável pelo tratamento.

Alteração 277
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Considerando 89

Texto da Comissão Alteração

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
de que continuarão a beneficiar dos direitos 
e garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos.

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
judicialmente vinculativa de que 
continuarão a beneficiar dos direitos e 
garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos. A referida 
garantia inclui uma indemnização 
financeira em caso de perda, acesso e 
tratamento não autorizados dos dados e 
uma obrigação, independentemente da 
legislação local, de fornecer informações 
pormenorizadas sobre todos os acessos 
aos dados por parte das autoridades 
públicas do país terceiro.

Or. en

Justificação

O texto da Comissão é demasiado vago e desajustado face ao resto do regulamento.

Alteração 278
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
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virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos podem
violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares, assegurado na União 
Europeia pelo presente regulamento. . As 
transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Pode ser o caso, 
nomeadamente, sempre que a divulgação 
for necessária por um motivo importante 
de interesse público, reconhecido pelo 
direito da União, ou pelo direito do Estado-
Membro ao qual o responsável pelos dados 
está sujeito. As condições para a existência 
de um motivo importante de interesse 
público devem ser precisadas pela 
Comissão mediante um ato delegado.

virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos têm, por 
defeito, de ser considerados como estando 
a violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares, assegurado na União 
Europeia pelo presente regulamento. . As 
transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Pode ser o caso, 
nomeadamente, sempre que a divulgação 
for necessária por um motivo importante 
de interesse público, reconhecido pelo 
direito da União, ou pelo direito do Estado-
Membro ao qual o responsável pelos dados 
está sujeito. As condições para a existência 
de um motivo importante de interesse 
público devem ser precisadas pela 
Comissão mediante um ato delegado. A 
mera existência de legislação num país 
que, mesmo teoricamente, 
independentemente da sua aplicação, 
permite o acesso extraterritorial a dados 
de cidadãos europeus é razão suficiente 
para revogar o reconhecimento relativo à 
adequação desse regime de proteção de 
dados ou qualquer acordo bilateral 
equivalente desse país.

Or. en

Justificação

The text of this amendment comes from a leaked interservice consultation draft. It protects 
against third countries wanting to enforce their laws extra-territorially. This protection is 
needed because some third countries have laws forcing controllers to disclose personal data 
without proper safeguards. Third-country authorities may only have access to personal data 
held by European controllers through the procedures for mutual legal assistance. It is 
logically impossible to consider that a country which has active legislation that could 
undermine European citizens’ rights could be simultaneously capable of having legislation in 
place that could abuse personal data hosted in Europe and be considered to have “adequate” 
data protection for European data hosted in that jurisdiction. See also Article 44a (new).
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Alteração 279
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 90

Texto da Comissão Alteração

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos podem 
violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares, assegurado na União 
Europeia pelo presente regulamento. As 
transferências só devem ser autorizadas 
quando as condições estabelecidas pelo 
presente regulamento para as transferências 
para os países terceiros estejam 
preenchidas. Poder ser o caso, 
nomeadamente, sempre que a divulgação 
for necessária por um motivo importante 
de interesse público, reconhecido pelo 
direito da União, ou pelo direito do Estado-
Membro ao qual o responsável pelos dados 
está sujeito. As condições para a existência 
de um motivo importante de interesse 
público devem ser precisadas pela 
Comissão mediante um ato delegado.

(90) Alguns países terceiros aprovam leis, 
regulamentos e outros instrumentos 
legislativos destinados a regular 
diretamente as atividades de tratamento de 
dados pelas pessoas singulares e coletivas 
sob a jurisdição dos Estados-Membros. Em 
virtude da sua aplicabilidade 
extraterritorial, essas leis, regulamentos e 
outros instrumentos legislativos podem 
violar o direito internacional e obstar à 
realização do objetivo de proteção das 
pessoas singulares e coletivas, assegurado 
na União Europeia pelo presente 
regulamento. As transferências só devem 
ser autorizadas quando as condições 
estabelecidas pelo presente regulamento 
para as transferências para os países 
terceiros estejam preenchidas. Poder ser o 
caso, nomeadamente, sempre que a 
divulgação for necessária por um motivo 
importante de interesse público,
reconhecido pelo direito da União, ou pelo 
direito do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelos dados está sujeito. As 
condições para a existência de um motivo 
importante de interesse público devem ser 
precisadas pela Comissão mediante um ato 
delegado.

Or. de

Alteração 280
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 92
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Texto da Comissão Alteração

(92) A criação de autoridades de controlo 
nos Estados-Membros, que exerçam as 
suas funções com total independência, 
constitui um elemento essencial da 
proteção das pessoas singulares no que 
respeita ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Os Estados-Membros podem 
criar mais do que uma autoridade de 
controlo que traduza a sua estrutura 
constitucional, organizacional e 
administrativa.

(92) A criação de autoridades de controlo 
nos Estados-Membros, que exerçam as 
suas funções com total independência, 
constitui um elemento essencial da 
proteção das pessoas singulares no que 
respeita ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Os Estados-Membros podem 
criar mais do que uma autoridade de 
controlo que traduza a sua estrutura 
constitucional, organizacional e 
administrativa. A independência deve ser 
entendida como a inexistência de 
envolvimento político direto ou indireto 
na seleção da liderança e a existência dos 
recursos financeiros, humanos e jurídicos 
necessários para que desempenhem em 
pleno as suas funções.

Or. en

Justificação

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. This provision must be as clear as 
possible, particularly bearing in mind existing political, personnel and legal limitations of 
DPAs under the current Directive.

Alteração 281
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 94
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Texto da Comissão Alteração

(94) Cada autoridade de controlo deve 
receber os recursos financeiros e humanos, 
as instalações e infraestruturas adequadas, 
necessários ao desempenho eficaz das suas 
funções, incluindo as relacionadas com a 
assistência e a cooperação mútuas com 
outras autoridades de controlo da União.

(94) Cada autoridade de controlo deve 
receber os recursos financeiros e humanos, 
tendo especial atenção no tocante a 
garantir as competências técnicas 
adequadas do pessoal, as instalações e 
infraestruturas adequadas, necessários ao 
desempenho eficaz das suas funções, 
incluindo as relacionadas com a assistência 
e a cooperação mútuas com outras 
autoridades de controlo da União.

Or. en

Justificação

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise. The increasing technical challenges 
facing supervisory authority staff must be recognised and addressed.

Alteração 282
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 95

Texto da Comissão Alteração

(95) As condições gerais aplicáveis aos 
membros da autoridade de controlo devem 
ser definidas por lei em cada Estado-
Membro e devem prever, em especial, que 
esses membros são nomeados pelo 

(95) As condições gerais aplicáveis aos 
membros da autoridade de controlo devem 
ser definidas por lei em cada Estado-
Membro e devem prever, em especial, que 
esses membros são nomeados pelo 
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parlamento ou pelo governo nacional, e 
incluir disposições sobre a qualificação e 
funções desses membros.

parlamento ou pelo governo nacional, 
tendo especial atenção no tocante a 
minimizar a possibilidade de interferência 
política, e incluir disposições sobre a 
qualificação, a ausência de conflitos de 
interesses e funções desses membros.

Or. en

Justificação

Strong, independent supervisory authorities are one of the necessary conditions for effective 
data protection. They should be free from external influence, as confirmed by the ECJ (C-
518/07 and C-614/10), and should have the necessary resources – financial and human – to 
ensure enforcement of data protection legislation. These changes aim to provide supervisory 
authorities with the independence and resources they need to effectively protect the 
fundamental right to data protection. Supervisory authorities are needed to ensure 
enforcement of data protection legislation. As Article 16(2) TFEU states, they shall be 
independent in the exercise of their duties. Experience with the current framework has shown 
that this level of independence is not always provided in practice. It should be noted that this 
should not only be seen as referring to interference by Member States, but also by the 
Commission. Independence on paper alone is not enough, supervisory authorities also need 
the means to put their powers into action. This implies a need for appropriate resources and 
skilled staff, including staff with technical expertise.

Alteração 283
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 96

Texto da Comissão Alteração

(96) As autoridades de controlo devem 
controlar a aplicação das disposições do 
presente regulamento e contribuir para a 
sua aplicação coerente em toda a União, a 
fim de proteger as pessoas singulares 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais e facilitar a livre circulação desses 
dados a nível do mercado interno. Para 
esse efeito, as autoridades de controlo 
devem cooperar entre si e com a Comissão.

(96) As autoridades de controlo devem 
controlar a aplicação das disposições do 
presente regulamento e contribuir para a 
sua aplicação coerente em toda a União, a 
fim de proteger as pessoas singulares e 
coletivas relativamente ao tratamento dos 
seus dados pessoais e facilitar a livre 
circulação desses dados a nível do mercado 
interno. Para esse efeito, as autoridades de 
controlo devem cooperar entre si e com a 
Comissão.

Or. de
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Alteração 284
Amelia Andersdotter

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 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.

(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 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. Ao 
desempenhar estas atividades, a referida 
autoridade de controlo deve tomar as 
medidas necessárias para colaborar com 
as suas homólogas de outros 
Estados-Membros sempre que haja 
possibilidade de os titulares de dados 
serem afetados pelas operações de 
tratamento, envolvendo o Comité Europeu 
para a Proteção dos Dados sempre que 
adequado, incluindo pela realização de 
investigações conjuntas. Devem ser 
criados os mecanismos adequados para 
assegurar que as autoridades de controlo 
de menor dimensão disponham das
capacidades financeiras, administrativas e 
de recursos humanos necessárias para 
lidar com quaisquer encargos adicionais 
que recaiam sobre elas decorrentes do que 
foi referido acima.

Or. en
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Justificação

Há uma tendência para as empresas multinacionais em linha se estabelecerem em alguns 
Estados-Membros de menor dimensão da União Europeia. Sem um mecanismo que assegure 
que as autoridades para a proteção de dados não são esmagadas pelo custo de prestar os 
serviços de controlo adequados nestas circunstâncias, podem ocorrer falhas significativas no 
controlo. As autoridades para a proteção de dados que têm a responsabilidade de controlar 
os responsáveis que tratam dados pessoais em múltiplos Estados-Membros devem tomar as 
medidas adequadas para colaborar com as suas homólogas nos outros Estados-Membros. 
Em alguns casos, pode ser útil envolver o Comité.

Alteração 285
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 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.

(97) Sempre que o tratamento de dados 
pessoais 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 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.

Or. en

Justificação

O princípio do balcão único deve ser aplicado de forma coerente aos responsáveis pelo 
tratamento, estabelecidos tanto na UE como fora da UE, sujeito à lei.

Alteração 286
Amelia Andersdotter



PE502.053v01-00 98/145 AM\922340PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 98-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(98-A) Sempre que o referido tratamento 
é alvo de uma queixa apresentada por um 
titular de dados, a autoridade competente, 
na qualidade de balcão único, deve ser a 
autoridade de controlo do Estado-
Membro em que o titular dos dados tem a 
sua principal residência. Sempre que os 
titulares dos dados apresentem queixas 
similares contra o referido tratamento 
junto de autoridades de controlo em 
diferentes Estados-Membros, a autoridade 
competente deve ser a primeira que foi 
abordada.

Or. en

Justificação

É adequado permitir que o titular dos dados exerça a sua ação administrativa face à 
autoridade de controlo o mais próximo possível da sua principal residência e no mesmo 
Estado onde poderá agir judicialmente caso seja necessário, de modo a reforçar a 
acessibilidade e a coerência do recurso do titular dos dados e também para evitar encargos 
administrativos.

Alteração 287
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 104

Texto da Comissão Alteração

(104) Cada autoridade de controlo pode 
participar em operações conjuntas entre 
autoridades de controlo. A autoridade de 
controlo requerida é obrigada a responder 
ao pedido dentro de um determinado prazo.

(104) Cada autoridade de controlo pode 
participar em operações conjuntas entre 
autoridades de controlo. A autoridade de 
controlo requerida é obrigada a responder 
ao pedido dentro de um determinado prazo. 
O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve poder coordenar as referidas 
atividades sempre que seja essa a vontade 
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das autoridades de controlo envolvidas. 
Cada autoridade de controlo deve ter 
direito a participar em operações 
conjuntas entre as autoridades de 
controlo. A autoridade de controlo 
requerida é obrigada a responder ao 
pedido dentro de um determinado prazo.

Or. en

Justificação

De modo a tornar a colaboração mais eficiente, o Comité pode ser encarregado de coordenar 
as investigações conjuntas, sempre que seja essa a vontade das autoridades para a proteção 
de dados envolvidas. Ver também a alteração relacionada proposta para o artigo 66.º.

Alteração 288
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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 

(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 a autoridade de controlo competente 
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 
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termos dos Tratados. suas competências nos termos dos 
Tratados.

Or. en

Alteração 289
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A fim de assegurar o respeito do 
presente regulamento, a Comissão pode 
emitir um parecer sobre esta matéria, ou 
uma decisão que solicite à autoridade de 
controlo a suspensão do seu projeto de 
medida.

(107) A fim de assegurar o respeito do 
presente regulamento, a Comissão pode 
emitir um parecer sobre esta matéria, ou 
em casos urgentes uma decisão que 
solicite à autoridade de controlo a 
suspensão do seu projeto de medida.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não respeita a própria posição da Comissão sobre a independência 
das autoridades para a proteção de dados.

Alteração 290
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) A nível da União, deve ser criado um 
Comité Europeu para a Proteção de Dados. 
Este Comité deve substituir o Grupo de 
Trabalho sobre a proteção das pessoas no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais instituído pelo artigo 29.º da 
Diretiva 95/46/CE. Deve ser composto por 
um diretor da autoridade de controlo de 
cada Estado-Membro e da Autoridade 

(110) A nível da União, deve ser criado um 
Comité Europeu para a Proteção de Dados. 
Este Comité deve substituir o Grupo de 
Trabalho sobre a proteção das pessoas no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais instituído pelo artigo 29.º da 
Diretiva 95/46/CE. Deve ser composto por 
um diretor da autoridade de controlo de 
cada Estado-Membro e da Autoridade 



AM\922340PT.doc 101/145 PE502.053v01-00

PT

Europeia para a Proteção de Dados. A 
Comissão deve participar nas suas 
atividades. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados deve contribuir para a 
aplicação coerente do presente 
regulamento em toda a União, 
nomeadamente no aconselhamento da 
Comissão e na promoção da cooperação 
das autoridades de controlo no conjunto da 
União. O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados deve ser independente no 
exercício das suas funções.

Europeia para a Proteção de Dados. A 
Comissão deve participar nas suas 
atividades. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados deve contribuir para a 
aplicação coerente do presente 
regulamento em toda a União, 
nomeadamente no aconselhamento das 
instituições da União Europeia e na 
promoção da cooperação das autoridades 
de controlo no conjunto da União, 
incluindo a coordenação de operações 
conjuntas. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados deve ser independente 
no exercício das suas funções.

Or. en

Justificação

Não existe qualquer razão óbvia para o Comité restringir as suas atividades de 
aconselhamento à Comissão.  O segundo aditamento possibilita ao Comité ter um papel mais 
alargado na coordenação de operações conjuntas das autoridades para a proteção de dados.

Alteração 291
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 118

Texto da Comissão Alteração

(118) Qualquer dano de que uma pessoa 
possa ser vítima em virtude de um 
tratamento ilícito deve ser ressarcido pelo 
responsável pelo tratamento, ou pelo 
subcontratante, que no entanto pode ser 
exonerado da sua responsabilidade se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável, nomeadamente se provar 
que o dano é imputável à pessoa em causa 
ou em caso de força maior.

(118) Qualquer dano de que uma pessoa 
possa ser vítima em virtude de um 
tratamento ilícito deve ser ressarcido pelo 
responsável pelo tratamento, ou pelo 
subcontratante, que no entanto pode ser 
exonerado da sua responsabilidade se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável, nomeadamente se provar 
que a maioria do dano é imputável à 
pessoa em causa ou em caso de força 
maior.

Or. en
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Justificação

A existência de qualquer grau de danos da parte do titular dos dados não deve isentar 
automaticamente de toda a responsabilidade o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante caso os danos lhes sejam parcialmente imputáveis.

Alteração 292
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 121

Texto da Comissão Alteração

(121) O tratamento de dados pessoais para 
fins unicamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária deve 
beneficiar de uma derrogação a 
determinadas disposições do presente 
regulamento, desde que tal seja necessário 
para conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o direito à liberdade de 
expressão, nomeadamente o direito à 
liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 
de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
adotar medidas legislativas que prevejam 
as isenções e derrogações necessárias para 
efeitos de equilíbrio destes direitos 
fundamentais. Tais isenções e derrogações 
devem ser adotadas pelos Estados-
Membros em relação aos princípios gerais, 
aos direitos do titular de dados, ao 
responsável pelo tratamento e ao 
subcontratante, à transferência de dados 
para países terceiros ou para organizações 
internacionais, às autoridades de controlo 
independentes e à cooperação e à 
coerência. Tal não deve levar, no entanto, 
os Estados-Membros a prever isenções às 

(121) O tratamento de dados pessoais para 
fins jornalísticos ou de expressão artística 
ou literária deve beneficiar de uma 
derrogação a determinadas disposições do 
presente regulamento, desde que tal seja 
necessário para conciliar o direito à 
proteção dos dados pessoais com o direito 
à liberdade de expressão, nomeadamente o 
direito à liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 
de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
adotar medidas legislativas que prevejam 
as isenções e derrogações necessárias para 
efeitos de equilíbrio destes direitos 
fundamentais. Tais isenções e derrogações 
devem ser adotadas pelos Estados-
Membros em relação aos princípios gerais, 
aos direitos do titular de dados, ao 
responsável pelo tratamento e ao 
subcontratante, à transferência de dados 
para países terceiros ou para organizações 
internacionais, às autoridades de controlo 
independentes e à cooperação e à 
coerência. Tal não deve levar, no entanto, 
os Estados-Membros a prever isenções às 
outras disposições do presente 
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outras disposições do presente 
regulamento. Para ter em conta a 
importância do direito à liberdade de 
expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo. 
Por conseguinte, para efeitos das isenções e 
derrogações a estabelecer por força do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deveriam qualificar como 
«jornalísticas» as atividades que tenham 
por objeto comunicar ao público 
informações, opiniões ou ideias, qualquer 
que seja o suporte utilizado para as 
transmitir. É conveniente não limitar essa 
categoria unicamente às atividades das 
empresas de comunicação social e incluir 
tanto as empresas que prosseguem fins 
lucrativos como as que os não prosseguem.

regulamento. Para ter em conta a 
importância do direito à liberdade de 
expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo. 
Por conseguinte, para efeitos das isenções e 
derrogações a estabelecer por força do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deveriam qualificar como 
«jornalísticas» as atividades que tenham 
por objeto comunicar ao público 
informações, opiniões ou ideias, qualquer 
que seja o suporte utilizado para as 
transmitir. É conveniente não limitar essa 
categoria unicamente às atividades das 
empresas de comunicação social e incluir 
tanto as empresas que prosseguem fins 
lucrativos como as que os não prosseguem.

Or. de

Justificação

O conceito de liberdade dos meios de comunicação social na legislação relativa à proteção 
de dados não diz «exclusivamente» respeito ao trabalho jornalístico direto. As investigações 
jornalísticas também ficariam em risco caso dados sobre viagens de serviço, honorários de 
fontes ou dados externos semelhantes se tornassem públicos.

Alteração 293
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 121

Texto da Comissão Alteração

(121) O tratamento de dados pessoais para 
fins unicamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária deve 
beneficiar de uma derrogação a 
determinadas disposições do presente 
regulamento, desde que tal seja necessário 
para conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o direito à liberdade de 

(121) O tratamento de dados pessoais para 
fins unicamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária deve 
beneficiar de uma derrogação a
determinadas disposições do presente 
regulamento, desde que tal seja necessário 
para conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o direito à liberdade de 
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expressão, nomeadamente o direito à 
liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 
de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
adotar medidas legislativas que prevejam 
as isenções e derrogações necessárias para 
efeitos de equilíbrio destes direitos 
fundamentais. Tais isenções e derrogações 
devem ser adotadas pelos Estados-
Membros em relação aos princípios gerais, 
aos direitos do titular de dados, ao 
responsável pelo tratamento e ao 
subcontratante, à transferência de dados 
para países terceiros ou para organizações 
internacionais, às autoridades de controlo 
independentes e à cooperação e à 
coerência. Tal não deve levar, no entanto, 
os Estados-Membros a prever isenções às 
outras disposições do presente 
regulamento. Para ter em conta a 
importância do direito à liberdade de 
expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo. 
Por conseguinte, para efeitos das isenções e 
derrogações a estabelecer por força do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deveriam qualificar como 
«jornalísticas» as atividades que tenham 
por objeto comunicar ao público 
informações, opiniões ou ideias, qualquer 
que seja o suporte utilizado para as 
transmitir. É conveniente não limitar essa 
categoria unicamente às atividades das 
empresas de comunicação social e incluir 
tanto as empresas que prosseguem fins 
lucrativos como as que os não prosseguem.

expressão, nomeadamente o direito à 
liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 
de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
adotar medidas legislativas que prevejam 
as isenções e derrogações necessárias para 
efeitos de equilíbrio destes direitos 
fundamentais. Tais isenções e derrogações 
devem ser adotadas pelos Estados-
Membros em relação aos princípios gerais, 
aos direitos do titular de dados, ao 
responsável pelo tratamento e ao 
subcontratante, à transferência de dados 
para países terceiros ou para organizações 
internacionais, às autoridades de controlo 
independentes e à cooperação e à 
coerência. Tal não deve levar, no entanto, 
os Estados-Membros a prever isenções às 
outras disposições do presente 
regulamento. Para ter em conta a 
importância do direito à liberdade de 
expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo. 
Por conseguinte, para efeitos das isenções e 
derrogações a estabelecer por força do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deveriam qualificar como 
«jornalísticas» as atividades que tenham
por objeto analisar e comunicar ao público 
informações, opiniões ou ideias, qualquer 
que seja o suporte utilizado para as 
transmitir. É conveniente não limitar essa 
categoria unicamente às atividades das 
empresas de comunicação social e incluir 
tanto as empresas que prosseguem fins 
lucrativos como as que os não prosseguem.

Or. en
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Justificação

Todas as exceções, incluindo esta, necessitam de ser claramente delimitadas.

Alteração 294
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 121-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(121-A) O presente regulamento permite 
ter em consideração o princípio do direito 
de acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas 
disposições. Os dados pessoais que 
constem de documentos na posse de uma 
autoridade pública ou de um organismo 
público podem ser divulgados pela 
referida autoridade ou organismo em 
conformidade com a legislação do Estado-
Membro ao qual a autoridade pública ou 
o organismo público está sujeito. A 
referida legislação deve conciliar o direito 
à proteção dos dados pessoais com o 
princípio do direito de acesso público a 
documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública de assuntos públicos não é indevidamente 
travada por regras de proteção de dados. Tal como foi expresso em pareceres da AEPD, do 
Grupo de Trabalho, no artigo 29.º e da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, o 
princípio do direito de acesso público a documentos oficiais deve estar garantido.

Alteração 295
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Considerando 121-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(121-A) O presente regulamento permite 
ter em consideração o princípio do direito 
de acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas 
disposições. Os dados pessoais que 
constem de documentos na posse de uma 
autoridade pública ou de um organismo 
público podem ser divulgados pela 
referida autoridade ou organismo em 
conformidade com a legislação do 
Estado-Membro ao qual a autoridade 
pública ou o organismo público está 
sujeito. A referida legislação deve 
conciliar o direito à proteção dos dados 
pessoais com o princípio do direito de 
acesso público a documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública de assuntos públicos não é indevidamente 
travada por regras de proteção de dados. Tal como foi expresso em pareceres da AEPD, do 
Grupo de Trabalho, no artigo 29.º e da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, o 
princípio do direito de acesso público a documentos oficiais deve estar garantido num artigo 
e não simplesmente num considerando.

Alteração 296
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Considerando 126

Texto da Comissão Alteração

(126) Para efeitos do presente regulamento, 
a noção de investigação científica deve 
incluir a investigação fundamental, a 
investigação aplicada e a investigação 
financiada pelo setor privado e, além disso, 
deve ter em conta o objetivo da União 
mencionado no artigo 179.º, n.º 1, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

(126) Para efeitos do presente regulamento, 
a noção de investigação científica deve 
incluir a investigação fundamental, a 
investigação aplicada e a investigação 
financiada pelo setor privado na aceção do 
artigo 13.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e, além 
disso, deve ter em conta o objetivo da 
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Europeia, que consiste em realizar um 
espaço europeu da investigação.

União mencionado no artigo 179.º, n.º 1, 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, que consiste em realizar 
um espaço europeu da investigação. Não 
deve incluir estudos de mercado.

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que a exceção em termos de investigação se destina à investigação em 
sentido estrito e não aos estudos de mercado.

Alteração 297
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à 
licitude do tratamento; à especificação 
dos critérios e condições aplicáveis ao 
consentimento das crianças; ao 
tratamento de categorias especiais de 
dados; à especificação dos critérios e 
condições aplicáveis aos pedidos 
manifestamente abusivos e às taxas pelo 
exercício de direitos do titular dos dados; 
aos critérios e requisitos aplicáveis às 
informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; ao direito a ser 
esquecido e ao apagamento de dados; às 
medidas com base na definição de perfis; 

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, as medidas e políticas adequadas 
destinadas ao setor devem ter em devida 
conta os princípios da neutralidade 
tecnológica, de serviços e de modelo de 
atividade com vista a favorecer a livre 
circulação de dados pessoais na União.
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aos critérios e requisitos em relação à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento e à proteção de dados desde a 
conceção e por defeito; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação e a 
segurança do tratamento; aos critérios e 
requisitos para determinar uma violação
de dados pessoais e notificá-la à 
autoridade de controlo, e às 
circunstâncias em que uma violação de 
dados pessoais é suscetível de prejudicar o 
titular dos dados; aos critérios e condições 
que determinam operações de tratamento 
que necessitem de uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados; aos 
critérios e requisitos para determinar o 
grau elevado de risco específico que 
careçam de consulta prévia; à designação 
e atribuições do delegado para a proteção 
dos dados; aos códigos de conduta; aos 
critérios e requisitos aplicáveis aos 
mecanismos de certificação; aos critérios 
e mecanismos para as transferências 
através de regras vinculativas para 
empresas; às derrogações relativas às 
transferências; às sanções 
administrativas; ao tratamento para fins 
de saúde; ao tratamento de dados no 
domínio laboral e ao tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en
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Alteração 298
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à 
licitude do tratamento; à especificação dos 
critérios e condições aplicáveis ao 
consentimento das crianças; ao tratamento 
de categorias especiais de dados; à 
especificação dos critérios e condições 
aplicáveis aos pedidos manifestamente 
abusivos e às taxas pelo exercício de 
direitos do titular dos dados; aos critérios e 
requisitos aplicáveis às informações do 
titular dos dados e ao direito de acesso; ao 
direito a ser esquecido e ao apagamento de 
dados; às medidas com base na definição 
de perfis; aos critérios e requisitos em 
relação à responsabilidade do responsável 
pelo tratamento e à proteção de dados 
desde a conceção e por defeito; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação e a 
segurança do tratamento; aos critérios e 
requisitos para determinar uma violação de 
dados pessoais e notificá-la à autoridade de 
controlo, e às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais é suscetível de 
prejudicar o titular dos dados; aos critérios 
e condições que determinam operações de 
tratamento que necessitem de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; aos critérios e requisitos para 

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e 
coletivas e, em especial, o seu direito à 
proteção dos dados pessoais, e assegurar a
livre circulação desses dados na União, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia deve 
ser delegado na Comissão. Em especial, 
devem ser adotados atos delegados em 
relação à licitude do tratamento; à 
especificação dos critérios e condições 
aplicáveis ao consentimento das crianças; 
ao tratamento de categorias especiais de 
dados; à especificação dos critérios e 
condições aplicáveis aos pedidos 
manifestamente abusivos e às taxas pelo 
exercício de direitos do titular dos dados; 
aos critérios e requisitos aplicáveis às 
informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; ao direito a ser esquecido 
e ao apagamento de dados; às medidas com 
base na definição de perfis; aos critérios e 
requisitos em relação à responsabilidade do 
responsável pelo tratamento e à proteção 
de dados desde a conceção e por defeito; 
aos subcontratantes; aos critérios e 
requisitos específicos para a documentação 
e a segurança do tratamento; aos critérios e 
requisitos para determinar uma violação de 
dados pessoais e notificá-la à autoridade de 
controlo, e às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais é suscetível de 
prejudicar o titular dos dados; aos critérios 
e condições que determinam operações de 
tratamento que necessitem de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; aos critérios e requisitos para 



PE502.053v01-00 110/145 AM\922340PT.doc

PT

determinar o grau elevado de risco 
específico que careçam de consulta prévia; 
à designação e atribuições do delegado 
para a proteção dos dados; aos códigos de 
conduta; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; às derrogações 
relativas às transferências; às sanções 
administrativas; ao tratamento para fins de 
saúde; ao tratamento de dados no domínio 
laboral e ao tratamento de dados para fins 
de investigação histórica, estatística e 
científica. É especialmente importante que 
a Comissão proceda a consultas adequadas 
ao longo dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração dos 
atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

determinar o grau elevado de risco 
específico que careçam de consulta prévia; 
à designação e atribuições do delegado 
para a proteção dos dados; aos códigos de 
conduta; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; às derrogações 
relativas às transferências; às sanções 
administrativas; ao tratamento para fins de 
saúde; ao tratamento de dados no domínio 
laboral e ao tratamento de dados para fins 
de investigação histórica, estatística e 
científica. É especialmente importante que 
a Comissão proceda a consultas adequadas 
ao longo dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração dos 
atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. de

Alteração 299
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

(130) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão 
para que defina os formulários 
normalizados relativos ao tratamento de 
dados pessoais das crianças; 
procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 

(130) Na execução das disposições do 
presente regulamento, há que garantir que 
não são impostos requisitos obrigatórios 
sobre as características técnicas 
específicas dos produtos e serviços, 
incluindo terminais ou outros 
equipamentos eletrónicos de 
comunicação, que possam impedir a 
colocação do equipamento no mercado e 
a livre circulação desses equipamentos 



AM\922340PT.doc 111/145 PE502.053v01-00

PT

informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários 
normalizados para o direito de acesso; o 
direito de portabilidade dos dados; 
formulários normalizados relativos à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito e de 
documentação; requisitos específicos para 
a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários 
normalizados para a notificação de 
violações de dados pessoais à autoridade 
de controlo e para a comunicação de uma 
violação de dados pessoais ao titular dos 
dados; critérios e procedimentos para a 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; formulários e procedimentos para 
a autorização prévia e a consulta prévia; 
normas técnicas e mecanismos de 
certificação; o nível de proteção adequado 
prestado por um país terceiro, um 
território ou por um setor de tratamento 
de dados nesse país terceiro ou por uma 
organização internacional; divulgações 
não autorizadas pelo direito da UE; 
assistência mútua; operações conjuntas; e 
decisões nos termos do mecanismo de 
controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

nos Estados-Membros e entre estes.

Or. en

Alteração 300
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

(130) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão
para que defina os formulários 
normalizados relativos ao tratamento de 
dados pessoais das crianças; 
procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários 
normalizados para o direito de acesso; o 
direito de portabilidade dos dados; 
formulários normalizados relativos à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito e de 
documentação; requisitos específicos para 
a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários 
normalizados para a notificação de 
violações de dados pessoais à autoridade 
de controlo e para a comunicação de uma 
violação de dados pessoais ao titular dos 
dados; critérios e procedimentos para a 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; formulários e procedimentos para 
a autorização prévia e a consulta prévia; 
normas técnicas e mecanismos de 
certificação; o nível de proteção adequado 
prestado por um país terceiro, um 
território ou por um setor de tratamento 
de dados nesse país terceiro ou por uma 
organização internacional; divulgações 
não autorizadas pelo direito da UE; 
assistência mútua; operações conjuntas; e 
decisões nos termos do mecanismo de 
controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

(130) A fim de garantir condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, deverão ser conferidas 
competências de execução à Comissão. Na 
execução das disposições do presente 
regulamento, há que garantir que não são 
impostos requisitos obrigatórios sobre as
características técnicas específicas dos 
produtos e serviços, incluindo terminais 
ou outros equipamentos eletrónicos de 
comunicação, que possam impedir a 
colocação do equipamento no mercado e 
a livre circulação desses equipamentos 
nos Estados-Membros e entre estes.
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Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 301
András Gyürk

Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

(130) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o direito de acesso; o direito de 
portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 

(130) A fim de assegurar condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, deverão ser atribuídas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o direito de acesso; o direito de 
portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
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a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas, dado que 
estas medidas não devem sobrecarregar 
demasiado as referidas empresas.

Or. en

Alteração 302
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

(130) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 

(130) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
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para o direito de acesso e o direito à 
portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

para o direito de acesso e o direito à 
portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do tratamento; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas, em 
concertação com os intervenientes em 
causa.

Or. fr

Justificação

A utilização de competências de execução por parte da Comissão comporta um risco de 
opacidade que convém evitar, garantindo que a sua elaboração é feita em estreita 
colaboração com aqueles que a elas ficarão sujeitos.
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Alteração 303
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Considerando 139

Texto da Comissão Alteração

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e ser
equilibrado com outros direitos 
fundamentais, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, o presente 
regulamento respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística,

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e aos 
avanços reais e potenciais na ciência, 
saúde e tecnologia, bem como ser 
equilibrado com outros direitos 
fundamentais, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, o presente 
regulamento respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito à propriedade e, em 
particular, à proteção da propriedade 
intelectual, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística,

Or. en

Justificação

O tratamento de endereços de IP é frequentemente um elemento crítico nas investigações de 
violações dos direitos de propriedade intelectual nos termos da Diretiva 2004/48/CE, não 
devendo o regulamento impedi-lo.
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Alteração 304
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece as 
regras relativas à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

1. O presente regulamento estabelece as 
regras relativas à proteção das pessoas 
singulares e coletivas no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados.

Or. de

Alteração 305
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento protege os 
direitos e as liberdades fundamentais das 
pessoas singulares e, em especial, o seu 
direito à proteção dos dados pessoais.

2. O presente regulamento protege os 
direitos e as liberdades fundamentais das 
pessoas singulares e coletivas e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais.

Or. de

Alteração 306
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A livre circulação de dados pessoais na 
União não é restringida nem proibida por 
motivos relacionados com a proteção das 

3. A livre circulação de dados pessoais na 
União não é restringida nem proibida por 
motivos relacionados com a proteção das 
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pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais.

pessoas singulares e coletivas no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais.

Or. de

Alteração 307
Gunnar Hökmark

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. As disposições do presente 
regulamento não devem influenciar ou 
restringir as liberdades de imprensa e de 
expressão, que estão consagradas nas 
Constituições dos Estados-Membros e que 
são fruto da tradição de liberdade de 
expressão e de imprensa que caracterizam 
as sociedades livres e abertas. Os direitos 
dos cidadãos e o acesso à informação por 
parte das autoridades públicas também 
não devem ser afetados ou prejudicados. 
O direito e a responsabilidade dos 
Estados-Membros de proteger a 
privacidade das pessoas singulares por 
meio de legislação específica, no que diz 
respeito aos registos públicos, também 
não devem ser afetados pelo presente 
regulamento.

Or. sv

Alteração 308
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais por meios 

1. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais por meios 
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total ou parcialmente automatizados, bem 
como ao tratamento por meios não 
automatizados de dados pessoais contidos 
num ficheiro ou a ele destinados.

total ou parcialmente automatizados, sem 
discriminação entre tais meios de 
tratamento, bem como ao tratamento por 
meios não automatizados de dados pessoais 
contidos num ficheiro ou a ele destinados.

Or. en

Alteração 309
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais por meios 
total ou parcialmente automatizados, bem 
como ao tratamento por meios não 
automatizados de dados pessoais contidos 
num ficheiro ou a ele destinados.

1. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais por meios 
total ou parcialmente automatizados, sem 
discriminação entre a tecnologia 
utilizada, bem como ao tratamento por 
meios não automatizados de dados pessoais 
contidos num ficheiro ou a ele destinados.

Or. en

Alteração 310
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

a) Efetuado no exercício de atividades 
não sujeitas à aplicação do direito da 
União, nomeadamente no que se refere à 
segurança nacional;

Suprimido

Or. en

Justificação

As atividades não sujeitas à aplicação do direito da União estão, por definição, excluídas. 
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Esta repetição é redundante.

Alteração 311
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Efetuado pelas instituições, órgãos e 
agências da União;

Suprimido

Or. en

Justificação

Decorre da inserção dos n.os 2-A e 2-B.

Alteração 312
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Efetuado pelas instituições, órgãos e 
agências da União;

Suprimido

Or. en

Justificação

Não parece haver um bom motivo para as instituições da União não protegerem os dados 
pessoais, tal como os outros setores.

Alteração 313
Silvia-Adriana Ţicău

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

b) Efetuado pelas instituições, órgãos e 
agências da União;

Suprimido

Or. en

Justificação

Em prol da certeza jurídica e da uniformidade, é necessário incorporar as regras 
substantivas para as instituições e organismos da União Europeia no regulamento. Um texto 
jurídico único evita o risco de discrepâncias entre as disposições e será o meio mais 
adequado para trocar dados entre as entidades da UE e as entidades públicas e privadas dos 
Estados-Membros.

Alteração 314
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

d) Efetuado por uma pessoa singular sem 
fins lucrativos no exercício de atividades 
exclusivamente pessoais ou domésticas;

d) Efetuado por uma pessoa singular sem 
fins lucrativos e logo sem qualquer 
ligação a uma atividade profissional ou 
comercial, no exercício de atividades 
exclusivamente pessoais ou domésticas, 
tendo em conta que a divulgação de dados 
a um número indefinido de indivíduos, 
por exemplo através da Internet, não pode 
ser descrita como uma atividade 
exclusivamente pessoal ou doméstica;

Or. en

Justificação

De acordo com o acórdão do TJE no processo C-101/0 Lindqvist, este texto insere um 
critério para diferenciar atividades públicas e domésticas com base no número indefinido de 
indivíduos que podem aceder à informação. Esta exceção só deve ser aplicável quando os 
dados são disponibilizados a um número limitado de indivíduos. O texto também fica 
coerente com o considerando 15.
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Alteração 315
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Para fins de investigação histórica, 
estatística e científica.

Or. en

Alteração 316
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) No decurso de uma atividade que 
possa ser atribuída à atividade 
profissional ou comercial de um titular de 
dados.

Or. en

Alteração 317
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Efetuado pelo empregador como 
parte do tratamento de dados pessoais do 
trabalhador no contexto laboral.

Or. en
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Justificação

É importante que um empregador possa continuar a tratar dados relativos ao trabalhador –
por exemplo, no que se refere ao salário, às férias, a benefícios, ao aniversário, à educação, 
à saúde, a condenações penais, etc. Atualmente, o trabalhador pode consentir que o 
empregador trate esses dados. Contudo, a formulação do regulamento poderia ser 
interpretada como indicativa de que no futuro seria introduzido um desequilíbrio entre 
empregador e trabalhador.

Alteração 318
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Que foram prestados anonimamente 
na aceção do artigo 4.º, n.º2 , alínea b) 
(nova).

Or. en

Alteração 319
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Que se tornaram anónimos;

Or. fr

Alteração 320
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Sujeitos às regras do presente 
regulamento, o Parlamento Europeu, o 
Conselho e a Comissão, quando tal estiver 
previsto no presente regulamento, podem 
adotar regras específicas que clarifiquem 
as regras do presente regulamento no 
tocante a áreas específicas ou ao 
tratamento por parte de entidades 
específicas. No prazo de um ano a contar 
da entrada em vigor do presente 
regulamento, o Parlamento Europeu e o 
Conselho devem adotar as referidas 
regras específicas complementares no que 
toca ao tratamento de dados pessoais:
a) Efetuado por prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, tanto em termos gerais como no 
que diz respeito à preservação dos dados 
das comunicações para fins de aplicação 
da lei;
b) Efetuado pelas instituições, 
organismos, serviços e agências da União.

Or. en

Justificação

The aim of this proposal is to establish a general data protection regulation. In order to 
achieve this aim and to avoid fragmentation of the legal framework, the scope should thus be 
wide. There is no a priori reason why Union institutions, bodies, offices and agencies should 
excluded; the same applies for providers of publicly available electronic communications 
services, both generally and as concerns the preservation of communications data for 
purposes of law enforcement. Existing legislation covering such entities should be brought in 
line with this Regulation. Until then, it should be applied in the spirit of the Regulation.

Alteração 321
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais de titulares 
de dados residentes no território da União, 
por um responsável pelo tratamento não 
estabelecido na União, cujas atividades de 
tratamento estejam relacionadas com:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 322
Amelia Andersdotter

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 ou serviços a esses 
titulares de dados na União, 
independentemente da exigência de um 
pagamento ao titular dos dados; ou

Or. en

Justificação

The notion of “processing of personal data in the context of the activities of an establishment 
of a controller or a processor in the Union” could be clarified. This question has already 
been raised under the current framework (see e.g. Opinion of the Working Party 29 on 
applicable law). While under a Regulation, questions of applicable law become less 
complicated, there should still be explicit rules on the applicability of national law building 
on the Regulation, e.g. specific rules in the employment context (see Article 82).It should be 
clarified that controllers established outside the Union are also subject to the Regulation 
when offering goods or services without a payment (e.g. because the service is paid for by 
advertising) to data subjects in the Union.
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Alteração 323
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
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;

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável ou 
ainda selecionável, 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 ou a outro identificador 
único, 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, social ou de 
género ou orientação sexual;

Or. en

Justificação

Para assegurar uma boa proteção é importante que os termos «dados pessoais» e «titular de 
dados» não estejam definidos de forma demasiado estrita. O regulamento deve claramente 
ser aplicável a dados que permitam uma «identificação seletiva», sendo claro que os 
identificadores em linha devem, na maior parte dos casos, ser considerados dados pessoais. 
Dado que a tecnologia está em constante evolução, os ataques para inverter o anonimato 
tornar-se-ão mais sofisticados. A existência de definições abrangentes de «dados pessoais» e 
de «titular de dados» é importante para proteção futura de provas.

Alteração 324
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, direta 

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, direta 
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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;

ou indiretamente, por meios com razoável 
probabilidade de serem utilizados pelo 
responsável pelo tratamento, 
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 e 
que não esteja a agir no âmbito da sua 
atividade profissional;

Or. en

Justificação

Os meios de identificação utilizados devem estar diretamente relacionados com o responsável 
pelo tratamento. O artigo 4.º, n.º 1, define um «titular de dados» como abrangendo as 
pessoas singulares. Algumas situações específicas podem ser difíceis de avaliar, como um 
operador em nome individual (canalizador, médico) a trabalhar em regime de freelance e 
usando a mesma linha telefónica para fins profissionais e privados, esbatendo as fronteiras 
entre pessoas singulares e coletivas. O regulamento deve ser aplicável somente a pessoas 
singulares que não ajam no âmbito da sua atividade profissional.

Alteração 325
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
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;

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular ou coletiva 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;
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Or. de

Alteração 326
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
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;

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
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, 
que colabora com o responsável pelo 
tratamento, 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;

Or. de

Alteração 327
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

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», qualquer informação 
relativa a um titular de dados; dados que 
não possam estar relacionados com um 
titular de dados, como dados 
anonimizados, dados encriptados e alguns 
dados pseudonimizados não estão 
inscritos no âmbito de aplicação do 
presente regulamento; as informações 
relativas aos contactos comerciais não 
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estão igualmente inscritas no âmbito de 
aplicação do presente regulamento;

Or. en

Justificação

Os dados anonimizados e alguns dados sob pseudónimo podem estar relacionados com um 
titular de dados, mas já não podem ser associados a esse titular de dados por razões de 
caráter técnico. Os dados que já não podem ser associados a um titular de dados não devem 
estar inscritos no âmbito de aplicação do presente regulamento. As informações relativas a 
contactos comerciais incluem dados como nome, título, endereço eletrónico de trabalho, 
número de telefone de trabalho, número de fax de trabalho, morada do visitante, etc. que não 
devem ser consideradas confidenciais uma vez que, supostamente, só devem ser utilizadas em 
contexto profissional.

Alteração 328
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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», qualquer dado 
especificamente relacionado com um 
titular de dados cuja identidade específica 
possa ser identificada, direta ou 
indiretamente, pelo responsável pelo 
tratamento;

Or. en

Alteração 329
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Número de identificação», 
qualquer código numérico, alfanumérico 
ou semelhante utilizado no espaço em 
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linha, excluindo códigos atribuídos por 
uma autoridade pública ou controlada 
pelo Estado para identificar uma pessoa 
singular enquanto indivíduo.

Or. en

Alteração 330
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Dados anonimizados», dados 
previamente identificáveis que foram 
tornados não identificáveis e para os 
quais deixou de existir um código ou 
outra forma de ligação.

Or. en

Alteração 331
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Dados pseudonimizados», dados 
previamente identificáveis em que as 
informações pessoais identificáveis, por 
exemplo nomes, data de nascimento, 
morada ou número de conta bancária, 
foram substituídas por um código 
(pseudónimos ou símbolos). A ligação 
entre o código e os dados é guardada 
separadamente.

Or. en
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Alteração 332
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Definição de perfis», qualquer 
forma de tratamento automático 
destinado a avaliar aspetos relativos às 
pessoas singulares, ou gerar dados acerca 
dos mesmos, ou a analisar ou prever o 
desempenho no emprego, a situação 
económica, a localização, a saúde, as 
preferências, a fiabilidade, o 
comportamento ou a personalidade de 
uma pessoa singular; 

Or. en

Justificação

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.

Alteração 333
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Dados anónimos», qualquer 
informação que nunca foi associada a um 
titular de dados ou que foi recolhida, 
alterada ou tratada de tal forma que já 
não permite a sua associação a um titular 
de dados.

Or. en

Alteração 334
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades, as condições e os meios de 
tratamento de dados pessoais; sempre que 
as finalidades, as condições e os meios de 
tratamento sejam determinados pelo direito 
da União ou pela legislação dos Estados-
Membros, o responsável pelo tratamento 
ou os critérios específicos aplicáveis à sua 
nomeação podem ser indicados pelo direito 
da União ou pela legislação de um Estado-
Membro;

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades de tratamento de dados 
pessoais; sempre que as finalidades de 
tratamento sejam determinadas pelo direito 
da União ou pela legislação dos Estados-
Membros, o responsável pelo tratamento 
ou os critérios específicos aplicáveis à sua 
nomeação podem ser indicados pelo direito 
da União ou pela legislação de um Estado-
Membro;

Or. en

Alteração 335
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades, as condições e os meios de 
tratamento de dados pessoais; sempre que 
as finalidades, as condições e os meios de 
tratamento sejam determinados pelo direito 
da União ou pela legislação dos Estados-
Membros, o responsável pelo tratamento 
ou os critérios específicos aplicáveis à sua 
nomeação podem ser indicados pelo direito 
da União ou pela legislação de um Estado-
Membro;

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades de tratamento de dados 
pessoais; sempre que as finalidades de 
tratamento sejam determinadas pelo direito 
da União ou pela legislação dos Estados-
Membros, o responsável pelo tratamento 
ou os critérios específicos aplicáveis à sua 
nomeação podem ser indicados pelo direito 
da União ou pela legislação de um Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

Eliminar «as condições e os meios» clarifica substancialmente a distinção entre responsável 
pelo tratamento e subcontratante.  O responsável pelo tratamento determina o «porquê» do 
tratamento dos dados, ou seja, o objetivo ou a finalidade, ao passo que o subcontratante 
determina «como» é que os dados serão tratados, ou seja, as condições e os meios.

Alteração 336
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades, as condições e os meios de 
tratamento de dados pessoais; sempre que 
as finalidades, as condições e os meios de 
tratamento sejam determinados pelo direito 
da União ou pela legislação dos Estados-

(5) «Responsável pelo tratamento», a 
pessoa singular ou coletiva, a autoridade 
pública, a agência ou qualquer outro órgão 
que, por si ou em conjunto, determina as 
finalidades de tratamento de dados 
pessoais; sempre que as finalidades de 
tratamento sejam determinadas pelo direito 
da União ou pela legislação dos Estados-
Membros, o responsável pelo tratamento 
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Membros, o responsável pelo tratamento 
ou os critérios específicos aplicáveis à sua 
nomeação podem ser indicados pelo direito 
da União ou pela legislação de um Estado-
Membro;

ou os critérios específicos aplicáveis à sua 
nomeação podem ser indicados pelo direito 
da União ou pela legislação de um Estado-
Membro;

Or. en

Justificação

A definição de responsável pelo tratamento deve basear-se na decisão dos objetivos para os 
quais os dados pessoais são tratados e não nas condições ou meios através dos quais isso 
será alcançado. O controlo face à finalidade do tratamento é a base lógica para atribuir 
diferentes responsabilidades entre os responsáveis pelo tratamento, que têm a 
responsabilidade de definir que dados são processados e porquê, e as partes subcontratadas 
que respondem pela forma como os dados são tratados.

Alteração 337
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Subcontratante», a pessoa singular ou 
coletiva, a autoridade pública, serviço ou 
qualquer outro organismo que trata dados 
pessoais por conta do responsável pelo 
tratamento;

(6) «Subcontratante», a pessoa singular ou 
coletiva, a autoridade pública, serviço ou 
qualquer outro organismo que trata dados 
pessoais por conta do responsável pelo 
tratamento; consegue aceder aos dados 
pessoais de forma tecnicamente exequível, 
sem um esforço desproporcional, havendo 
uma razoável probabilidade de ter 
conhecimento do seu conteúdo;

Or. en

Justificação

Esta alteração é consistente com a alteração ao Considerando 24-A (novo).

Alteração 338
Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 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 consentimento dado pela pessoa 
em causa com base em informações 
claras e exaustivas sobre os fins do 
tratamento de dados pessoais;

Or. de

Justificação

Especialmente no «mundo em linha» não é claro o que significa uma manifestação de 
vontade «explícita». A alteração inspira-se no artigo 3.º, n.º 3, da Diretiva Privacidade e 
Comunicações Eletrónicas (Diretiva 2009/136/CE).

Alteração 339
Giles Chichester

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 forma de declaração ou 
comportamento da pessoa em causa, que 
indique o seu assentimento quanto ao 
tratamento de dados proposto. O silêncio 
ou a omissão não devem indicar, por si só, 
uma aceitação;

Or. en

Justificação

O processo de obtenção do consentimento, ou seja, o mecanismo de informação fornecido ao 
sujeito seguido da reação do titular dos dados, constitui o mecanismo básico de acordo, neste 
caso quanto ao tratamento de dados pessoais. A utilização da terminologia já consagrada 
neste domínio, tal como referida no direito europeu comum da compra e venda, simplificaria 
o texto, criaria segurança ao posicionar o consentimento numa base firme e segura e evitaria 
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distinções que se revelariam muito difíceis de aplicar na prática.

Alteração 340
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 inequívoca, pela 
qual a pessoa em causa aceita que os dados 
pessoais que lhe dizem respeito sejam 
objeto de tratamento;

Or. en

Alteração 341
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo, que seja suscetível de afetar 
negativamente a proteção dos dados 
pessoais ou a privacidade do titular de 
dados;

Or. en

Justificação

A presente alteração ajuda a evitar a imposição de obrigações desnecessárias aos 
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responsáveis pelo tratamento de dados e aos subcontratantes, bem como o potencial de 
«fadiga das notificações» relativamente ao titular de dados.  A fixação de um limiar mínimo 
para desencadear a obrigação de notificação, com base no nível de risco para o titular de 
dados, aumentará a proteção do titular de dados, sem que o procedimento se torne 
demasiado oneroso.  A presente alteração está em conformidade com a Diretiva 
2009/136/CE.

Alteração 342
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

(9) «Violação de dados pessoais», o 
tratamento ilícito de dados pessoais que 
provoca, de modo acidental ou ilícito, a 
destruição, a perda, a alteração, a 
divulgação, ou o acesso, não autorizados, 
de dados pessoais transmitidos, 
conservados ou tratados de outro modo;

Or. en

Alteração 343
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

(9) «Violação de dados pessoais», a 
destruição, a perda, a alteração, a 
divulgação, ou o acesso, não autorizados, 
de modo acidental ou ilícito, de dados 
pessoais transmitidos, conservados ou 
tratados de outro modo;

Or. en
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Justificação

As notificações de violação de dados são uma ferramenta importante para assegurar que os 
responsáveis pelo tratamento cumprem as suas obrigações quanto à segurança dos dados. 
Também dão poder aos titulares dos dados para tomar as medidas necessárias para se 
protegerem contra as consequências de violações. Este pacote de alterações destina-se a 
melhorar as disposições sobre violações de dados tornando os prazos de notificação mais 
viáveis para os responsáveis pelo tratamento, evitando a «saturação de violações» no que 
toca aos titulares dos dados e criando um registo público de violações.

Alteração 344
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a 
perda, a alteração, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo; sempre que houver indícios 
de que a chave de criptologia não foi 
comprometida, os dados fortemente 
codificados não são abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da presente 
legislação;

Or. en

Justificação

Quando se verificar que a chave de criptologia não foi perdida, a perda de dados fortemente 
codificados não apresenta qualquer risco de danos para o indivíduo.

Alteração 345
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) «Dados genéticos», todos os dados, 
independentemente do tipo, relacionados 
com as características de uma pessoa 
singular que são hereditárias ou 
adquiridas numa fase precoce do seu 
desenvolvimento pré-natal;

(10) «Dados genéticos», informações 
relativas às características hereditárias, 
ou alteração das mesmas, de uma pessoa
identificada ou identificável, obtidas 
através da análise de ácidos nucleicos;

Or. en

Justificação

A definição proposta deve estar em linha com as definições utilizadas noutros documentos, 
tal como a definição de «dados genéticos humanos» utilizada na Declaração Internacional 
sobre os Dados Genéticos Humanos das Nações Unidas.

Alteração 346
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Dados relativos à saúde», quaisquer 
informações relacionadas com a saúde 
física ou psíquica de uma pessoa singular, 
ou com a prestação de serviços de saúde a 
essa pessoa;

(12) «Dados relativos à saúde», dados 
pessoais relacionados com a saúde física 
ou psíquica de uma pessoa singular, ou 
com a prestação de serviços de saúde a 
essa pessoa;

Or. en

Alteração 347
Giles Chichester

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 

(13) «Estabelecimento principal», a 
localização, tal como designada pela 
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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 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;

empresa ou grupo de empresas, por parte 
do responsável pelo tratamento ou 
subcontratante, em conformidade com o 
mecanismo de controlo da coerência 
definido no artigo 57.º, com base, entre 
outros, nos seguintes critérios objetivos 
opcionais:

(1) a localização da sede europeia de um 
grupo de empresas;

(2) a localização da entidade num grupo 
de empresas com responsabilidades 
delegadas em matéria de proteção de 
dados;
(3) a localização da entidade no grupo 
que esteja melhor posicionado, em termos 
de funções de gestão e de 
responsabilidades administrativas, para 
abordar e aplicar as regras definidas no 
presente regulamento; ou
(4) o local onde decorre o exercício efetivo 
e real das atividades de gestão que 
determinam o tratamento de dados 
mediante instalações estáveis.
A autoridade competente deve ser 
informada pela empresa ou grupo de 
empresas acerca da denominação do 
estabelecimento principal.

Or. en

Justificação

A definição proposta de «estabelecimento principal» é demasiado vaga e deixa uma grande 
margem para interpretações divergentes. É conveniente dispor de um teste uniforme para 
determinar o «estabelecimento principal» de uma organização, que pode ser aplicável a 
«empresas/grupos de empresas» enquanto ponto de referência relevante e com base num 
conjunto de critérios objetivos relevantes.  Estes critérios são utilizados para determinar 
quais as autoridades responsáveis pela proteção de dados mais adequadas no que se refere 
às regras vinculativas para empresas e, por conseguinte, são comprovadamente realizáveis.
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Alteração 348
Amelia Andersdotter

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 
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;

(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 ou o 
local do seu estabelecimento que exerça 
uma influência dominante sobre outros 
estabelecimentos do responsável pelo 
tratamento; se não 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;

Or. en

Alteração 349
Franck Proust

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 

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

finalidades, condições e meios para o 
tratamento de dados pessoais; se não 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;

Or. fr

Alteração 350
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) «Autoridade de controlo 
competente», a autoridade de controlo à 
qual compete exclusivamente o controlo 
de um responsável pelo tratamento em 
conformidade com os artigos 51.º, n.º 2, 
51.º, n.º 3, e 51.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 351
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Representante», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, 
expressamente designada pelo responsável 
pelo tratamento, que atua em nome deste 

(14) «Representante», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, 
expressamente designada pelo responsável 
pelo tratamento, que atua em nome deste 
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último e a quem se pode dirigir qualquer
autoridade de controlo e outras entidades 
na União, no contexto das obrigações do 
responsável pelo tratamento nos termos do 
presente regulamento;

último e a quem se deve dirigir a 
autoridade de controlo competente, no
contexto das obrigações do responsável 
pelo tratamento nos termos do presente 
regulamento;

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento que não sejam da UE e que nomeiem um representante da 
UE devem beneficiar do princípio do balcão único.

Alteração 352
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Representante», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União,
expressamente designada pelo responsável 
pelo tratamento, que atua em nome deste 
último e a quem se pode dirigir qualquer 
autoridade de controlo e outras entidades 
na União, no contexto das obrigações do 
responsável pelo tratamento nos termos do 
presente regulamento;

(14) «Representante», a pessoa singular ou 
coletiva estabelecida na União, 
expressamente designada pelo responsável 
pelo tratamento, que atua em nome deste 
último e a quem unicamente se deve dirigir 
qualquer autoridade de controlo do 
estabelecimento do representante, no 
contexto das obrigações do responsável 
pelo tratamento nos termos do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 353
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) «Autoridade de controlo 
competente», a autoridade de controlo à 
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qual compete exclusivamente o controlo 
de um responsável pelo tratamento em 
conformidade com os artigos 51.º, n.º2, 
51.º, n.º 3, e 51.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 354
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 
13 anos de idade;

Or. en

Justificação

A definição cria duas definições distintas de idade num único instrumento de regulamentação 
sem explicação clara quanto aos requisitos e circunstâncias aplicáveis a cada grupo etário. 
Deve haver uma restrição única e clara que não permita o tratamento de dados pessoais de 
ninguém com idade inferior a 13 anos sem autorização parental, independentemente do setor 
em que ocorre o tratamento.

Alteração 355
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Autoridade de controlo», autoridade 
pública instituída por um Estado-Membro 
nos termos do artigo 46.º.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 356
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) «Criminalidade financeira», uma 
infração penal relacionada com a 
criminalidade organizada, a extorsão, o 
terrorismo, o financiamento do 
terrorismo, o tráfico de pessoas, o tráfico 
de migrantes, a exploração sexual, o 
tráfico de estupefacientes e de substâncias 
psicotrópicas, o tráfico ilegal de armas, a 
corrupção, o suborno, a fraude, a 
falsificação de moeda, a contrafação e a 
pirataria de produtos, crimes ambientais, 
raptos, o sequestro e a tomada de reféns, o 
furto, o roubo, o contrabando, crimes 
relacionados com a tributação, a extorsão, 
a falsificação, a pirataria, operações de 
iniciados e a manipulação de mercado.

Or. en


