
AM\923501PT.doc PE502.174v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia

2012/0011(COD)

09.01.2013

ALTERAÇÕES
690 - 917

Projeto de parecer
Seán Kelly
(PE496.562v01-00)

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

Proposta de regulamento
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))



PE502.174v02-00 2/124 AM\923501PT.doc

PT

AM_Com_LegOpinion



AM\923501PT.doc 3/124 PE502.174v02-00

PT

Alteração 690
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – secção 3 - título

Texto da Comissão Alteração

AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE DADOS E 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOBRE A 
PROTEÇÃO DE DADOS E 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA

Or. en

Justificação

Os procedimentos que requerem uma autorização prévia são dispendiosos e morosos para o 
responsável pelo tratamento e o seu valor acrescentado, quando comparado com um sistema 
de notificação prévia, pode ser questionado do ponto de vista da proteção de dados. As 
notificações prévias, que oferecem à autoridade de controlo a possibilidade de reagir e agir, 
são suficientes e preveem igualmente um procedimento de proteção de dados de fácil 
utilização.

Alteração 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais. Só é exigido às 
PME que procedam a uma avaliação de 
impacto após o seu terceiro ano de 
constituição, quando o tratamento de 
dados for considerado uma atividade 
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principal da sua empresa. 

Or. en

Justificação

Nos três primeiros anos após a criação de uma empresa, uma média de 80 % das PME 
recém-criadas fracassa. Ao esperar este período antes de se exigir uma avaliação de impacto, 
dá-se uma oportunidade a todas as empresas de ter êxito antes de procederem a despesas que 
podem chegar a milhares de Euros.

Alteração 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, ou sempre que o 
tratamento tenha lugar como um projeto 
de infraestruturas do setor público, o 
responsável pelo tratamento efetua uma 
avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas sobre a proteção de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
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em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento efetua uma avaliação de 
impacto das operações de tratamento 
previstas sobre a proteção de dados 
pessoais. Uma única avaliação será 
suficiente para fazer face a um conjunto 
de operações de tratamento que apresenta 
riscos semelhantes.

Or. en

Justificação

Deve ser exigida uma nova avaliação do impacto na privacidade apenas quando um 
tratamento ou projeto apresenta riscos de privacidade substancialmente novos ou diferentes 
dos que foram analisados anteriormente. Quando um tratamento ou projeto semelhante foi 
anteriormente alvo de uma análise do impacto na privacidade, apenas os aspetos do 
tratamento ou projeto que são novos e diferentes devem ser analisados de novo.

Alteração 694
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais, a menos que 
as atividades em causa não apresentem 
um risco para a privacidade do titular dos 
dados.

Or. en
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Justificação

Ao tornar as avaliações de impacto opcionais, eliminam-se obrigações injustificadas dos 
responsáveis pelo tratamento de dados e dos subcontratantes cujas atividades não 
apresentem um risco para a privacidade do titular dos dados. A presente disposição articula-
se com as alterações ao artigo 79.°, sendo a opção de efetuar uma avaliação de impacto um 
dos fatores a tomar em consideração quando se ponderem sanções administrativas.

Alteração 695
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento efetua uma avaliação de 
impacto das operações de tratamento 
previstas sobre a proteção de dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Só é exigido às PME que procedam 
a uma avaliação de impacto após o seu 
terceiro ano de constituição, se o 
tratamento de dados for considerado uma 
atividade principal da sua empresa. Ou 
seja, quando a venda ou as receitas do 
tratamento perfaz 50 % das receitas das 
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PME.

Or. en

Justificação

Pesquisas demonstram que a maioria das PME fracassa nos primeiros três anos após a sua 
criação. Ao esperar este período antes de se exigir uma avaliação de impacto dá-se uma 
oportunidade a todas as empresas de ter êxito antes de enfrentarem custos injustificados.

Alteração 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa;

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos em detrimento 
da pessoa em causa;

Or. en

Alteração 698
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
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financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa;

financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa, incluindo qualquer outra 
operação de tratamento da categoria 
referida no artigo 20.º, n.º 1.º, do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 699
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa;

(a) A avaliação sistemática e completa dos
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular ou coletiva, ou visando 
analisar ou prever, nomeadamente, a sua 
situação financeira, localização, saúde, 
preferências pessoais, fiabilidade ou 
comportamento, baseada num processo 
automatizado e com base na qual são 
adotadas medidas que produzem efeitos 
jurídicos relativamente à pessoa em causa 
ou que a afetam de forma significativa;

Or. de

Alteração 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento de informações sobre a (b) O tratamento de informações sobre a 
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orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões em grande 
escala visando pessoas específicas;

orientação sexual, saúde, opiniões 
políticas, crenças religiosas, condenações 
penais, raça e origem étnica, ou destinadas 
à prestação de cuidados de saúde, 
investigações epidemiológicas, ou 
inquéritos relativos a doenças mentais ou 
infecciosas, sempre que os dados forem 
tratados com vista a adotar medidas ou 
decisões em grande escala visando pessoas 
específicas;

Or. en

Alteração 701
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões em grande 
escala visando pessoas específicas;

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões visando 
pessoas específicas;

Or. en

Alteração 702
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
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(videovigilância) em grande escala; (videovigilância);

Or. en

Alteração 703
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os dados pessoais em sistemas de 
arquivo de grande dimensão relativos a 
crianças, o tratamento de dados genéticos 
ou dados biométricos;

(d) Os dados pessoais em sistemas de 
arquivo relativos a crianças, o tratamento 
de dados genéticos ou dados biométricos;

Or. en

Alteração 704
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros e tendo também em conta as 
tecnologias e os processos modernos que 
podem melhorar a privacidade dos 
cidadãos. Sempre que existam orientações 
europeias, estas fornecem a base para a 
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avaliação de impacto.

Or. en

Alteração 705
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, incluindo 
em particular que o risco de 
discriminação seja incorporado ou 
reforçado pela operação, as medidas 
previstas para fazer face aos riscos, as 
garantias, medidas de segurança e 
mecanismos para assegurar a proteção dos 
dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

Or. en

Alteração 706
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento 
previsto, sem prejuízo da proteção dos 
interesses comerciais ou públicos ou da 

Suprimido
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segurança das operações de tratamento de 
dados.

Or. en

Alteração 707
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento 
previsto, sem prejuízo da proteção dos 
interesses comerciais ou públicos ou da 
segurança das operações de tratamento de 
dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 708
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento previsto, 
sem prejuízo da proteção dos interesses 
comerciais ou públicos ou da segurança 
das operações de tratamento de dados.

4. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 709
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 710
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Deve ser a natureza do serviço prestado e não a natureza do organismo que presta o serviço 
que determina a aplicação das regras de avaliação de impacto sobre a proteção de dados. 
Por exemplo, a responsabilidade de prestar serviços públicos é atribuída, com frequência, a 
organizações privadas. Deve existir uma abordagem única na prestação de serviços públicos, 
independentemente de o organismo que presta esses serviços ser uma autoridade ou um 
organismo público ou uma organização privada contratada para o efeito.

Alteração 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
condições aplicáveis às operações de 
tratamento de dados que possam 
apresentar os riscos específicos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, bem como os requisitos 
aplicáveis à avaliação referida no n.º 3, 
incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Suprimido

Or. en

Alteração 712
Rachida Dati

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e condições 
aplicáveis às operações de tratamento de 
dados que possam apresentar os riscos 
específicos referidos nos n.os 1 e 2, bem 
como os requisitos aplicáveis à avaliação 
referida no n.º 3, incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

6. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e condições 
aplicáveis às operações de tratamento de 
dados que possam apresentar os riscos 
específicos referidos nos n.os 1 e 2, bem 
como os requisitos aplicáveis à avaliação 
referida no n.º 3, incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas, em 
concertação com os intervenientes em 
causa.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 714
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Sujeita às disposições anteriores, no 
prazo de seis meses antes da entrada em 
vigor do presente regulamento, a 
Comissão deve definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) As avaliações de impacto sobre a 
proteção de dados são consideradas 
comunicações privilegiadas.

Or. en

Justificação

É importante estipular este pormenor para acalmar os receios das empresas de que novos 
processos inovadores sob sigilo comercial possam ser divulgados em domínio público.

Alteração 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Consulta prévia

Or. en

Alteração 717
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
obter uma autorização da autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o regulamento e, nomeadamente, atenuar 
os riscos para os titulares de dados:

(a) Sempre que um responsável pelo 
tratamento realize qualquer operação de 
tratamento da categoria referida no n.º 1 
do artigo 20.º do presente regulamento em 
relação a menores;
(b) Sempre que um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante adote 
cláusulas contratuais como as previstas no 
artigo 42.º, n.º 2, alínea d);
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(c) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não assegure as garantias 
adequadas num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no artigo 
42.º, n.º 5, que regule a transferência de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional;
(d) Sempre que um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante 
transfira dados pessoais para países 
terceiros ou organizações internacionais 
com base nas derrogações do artigo 44.º;
(e) Sempre que um responsável pelo 
tratamento realize operações de 
tratamento referidas no n.º 3 do artigo 
81.º ou no n.º 3 do artigo 83.º.

Or. en

Alteração 718
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Os procedimentos que requerem uma autorização prévia são dispendiosos e morosos para o 
responsável pelo tratamento e o seu valor acrescentado quando comparado com um sistema 
de notificação prévia pode ser questionado do ponto de vista da proteção de dados. As 
notificações prévias, que oferecerem à autoridade de controlo a possibilidade de reagir e 
agir, são suficientes e preveem igualmente um procedimento de proteção de dados de fácil 
utilização.

Alteração 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 720
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória



PE502.174v02-00 20/124 AM\923501PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o presente regulamento e, 
nomeadamente, atenuar os riscos para os 
titulares de dados, sempre que:

2. O responsável pelo tratamento consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o presente regulamento e, 
nomeadamente, atenuar os riscos para os 
titulares de dados, sempre que:

Or. en

Alteração 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o presente regulamento e, 
nomeadamente, atenuar os riscos para os 
titulares de dados, sempre que:

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, pode 
consultar a autoridade de controlo antes de 
proceder ao tratamento de dados pessoais, 
a fim de assegurar a conformidade do 
tratamento previsto com o presente 
regulamento e, nomeadamente, atenuar os 
riscos para os titulares de dados, sempre 
que:

Or. en

Alteração 722
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o presente regulamento e, 
nomeadamente, atenuar os riscos para os 
titulares de dados, sempre que:

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de quaisquer dados pessoais, a 
fim de assegurar a conformidade do 
tratamento previsto com o presente 
regulamento e, nomeadamente, atenuar os 
riscos para os titulares de dados, sempre 
que:

Or. en

Alteração 723
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, como prevista no artigo 
33.º, indicar que as operações de 
tratamento, devido à sua natureza, âmbito 
ou finalidade, podem apresentar um 
elevado nível de riscos específicos; ou

(a) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, como prevista no artigo 
33.º, indicar que as operações de 
tratamento, devido à sua natureza, âmbito 
ou finalidade, podem apresentar um 
elevado nível de riscos específicos, 
incluindo em particular o risco de que as 
operações possam ter um impacto 
discriminatório; ou

Or. en

Alteração 724
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) A autoridade de controlo solicita a 
opinião dos representantes dos titulares de 
dados e do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados sobre o tratamento 
previsto;

Or. en

Alteração 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade de controlo considerar 
necessário realizar uma consulta prévia 
sobre operações de tratamento suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidades, e que tenham sido 
especificadas em conformidade com o n.º 
4.

(b) A autoridade de controlo considerar 
necessário realizar uma consulta prévia 
sobre operações de tratamento suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidades.

Or. en

Justificação

Ver justificação da supressão do n.º 4.

Alteração 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo for 3. Sempre que a autoridade de controlo for 
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de opinião que o tratamento a efetuar não 
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

de opinião que o tratamento a efetuar não 
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade. Esta decisão será suscetível 
de recurso num tribunal competente e 
pode não ser aplicável enquanto estiver 
sujeita a recurso, a não ser que o 
tratamento resulte em danos graves 
imediatos para os titulares de dados.

Or. en

Alteração 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo for 
de opinião que o tratamento a efetuar não
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

3. Sempre que a autoridade de controlo 
competente determine de acordo com o 
seu poder que o tratamento a efetuar não 
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 728
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) Sempre que a autoridade de 
controlo considere que o tratamento 
previsto pode representar um risco de 
tratamento discriminatório dos titulares 
de dados, deve exigir que os efeitos reais 
do tratamento sejam controlados para este 
efeito e terá acesso a toda a informação 
necessária para proceder a uma 
avaliação, periodicamente.

Or. en

Alteração 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo deve elaborar 
e tornar pública uma lista das operações 
de tratamento sujeitas a consulta prévia 
nos termos do n.º 2, alínea b). A 
autoridade de controlo comunica essa 
lista aos responsáveis pelo tratamento e 
ao Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

Suprimido

Or. en

Justificação

Demasiado complexo a nível administrativo para ser implementado eficazmente, 
especialmente ao ter-se em conta a necessidade de ter um regulamento que não seja 
específico a nível setorial e que seja seguro para o futuro.

Alteração 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que a lista prevista no n.º 4 
envolver atividades de tratamento 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em diversos 
Estados-Membros, ou o controlo do seu 
comportamento, ou que possam afetar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º 
previamente à adoção da lista.

5. Sempre que as atividades de tratamento 
estão relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em diversos 
Estados-Membros, ou o controlo do seu 
comportamento, ou que possam afetar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º.

Or. en

Justificação

Centra o mecanismo de controlo da coerência onde é mais adequado, em linha com as 
alterações ao n.º 2 do artigo 58.º.

Alteração 731
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante fornece à autoridade de 
controlo a avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados prevista no artigo 33.º e, 
quando solicitado, qualquer outra 
informação que permita à autoridade de 
controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos para 
a proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados e as respetivas garantias.

6. O responsável pelo tratamento fornece à 
autoridade de controlo a avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados prevista 
no artigo 33.º e, quando solicitado, 
qualquer outra informação que permita à 
autoridade de controlo avaliar a 
conformidade do tratamento e, 
nomeadamente, os riscos para a proteção 
dos dados pessoais do titular dos dados e as 
respetivas garantias.

Or. en
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Justificação

Com vista a assegurar a segurança jurídica, permitir uma melhor aplicação por parte das 
autoridades de controlo e em conformidade com o considerando 62, que exige “uma clara 
repartição das responsabilidades nos termos do presente regulamento”, a autorização prévia 
e consulta com a autoridade de controlo deve ser exclusiva do responsável pelo tratamento. 
Estabelece-se assim um quadro muito mais claro para as empresas e as autoridades de 
controlo.

Alteração 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as autorizações e consultas prévias 
referidas nos n.ºs 1 e 2, bem como 
formulários e procedimentos normalizados 
para a informação das autoridades de 
controlo a título do n.º 6. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as consultas prévias referidas no n.º 2, 
bem como formulários e procedimentos 
normalizados para a informação das 
autoridades de controlo a título do n.º 6. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 733
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – secção 4

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en
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Justificação

Não existe uma justificação para a inclusão no regulamento de disposições sobre como 
organizar as funções internas das empresas. Diferentes tipos de estruturas de organização 
podem levar a uma proteção de dados efetiva e a legislação em matéria de proteção de dados 
não deve forçar as empresas a seguir um modelo específico.

Alteração 734
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe uma justificação para a inclusão no regulamento de disposições sobre como 
organizar as funções internas das empresas. Diferentes tipos de estruturas de organização 
podem levar a uma proteção de dados efetiva e a legislação em matéria de proteção de dados 
não deve forçar as empresas a seguir um modelo específico.

Alteração 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 736
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa que proceda ao tratamento de 
dados pessoais relacionados com mais de 
250 titulares de dados num ano; ou

Or. en

Alteração 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Texto da Comissão Alteração

(c) As atividades principais do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistiam em operações de tratamento 
que, devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidade, exijam um controlo regular e 
sistemático dos titulares de dados.

(c) As atividades principais do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistiam em operações de tratamento 
que, devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidade, exijam um controlo regular e 
sistemático dos titulares de dados. As 
atividades principais devem ser definidas 
como atividades em que 50 % do seu 
volume de negócios anual resultante das 
vendas de dados ou das receitas advém 
destes dados. No que diz respeito à 
proteção de dados, as atividades de 
tratamento de dados que não representam 
mais de 50 % do volume de negócios da 
empresa serão consideradas uma 
atividade acessória.

Or. en

Justificação

A designação de delegados para a proteção de dados só deve ser considerada necessária 
quando as atividades principais de uma empresa estão relacionadas com o tratamento de 
dados pessoais.
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Alteração 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, a 
organização para a proteção de dados ou 
o delegado para a proteção de dados podem 
ser designados para várias das suas 
entidades, atendendo à estrutura 
organizacional da autoridade ou do 
organismo público.

Or. en

Alteração 739
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem ao delegado para a proteção de 
dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem à organização para a proteção 
de dados ou ao delegado para a proteção 
de dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

Or. en

Alteração 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 742
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos. O mandato do delegado para 
a proteção de dados pode ser renovado.

Or. en

Justificação

Deve ser possível exonerar o DPD, como qualquer outro funcionário, se não executar as 
tarefas definidas pela direção. É esta que decide se está ou não satisfeita com a pessoa que 
contratou.

Alteração 743
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados por um período de 
tempo à sua escolha. O mandato do 
delegado para a proteção de dados pode ser 
renovado. No decurso do seu mandato, o 
delegado para a proteção de dados apenas 
pode ser exonerado se tiver deixado de 
cumprir as condições exigidas para o 
exercício das suas funções como a 
administração da empresa assim 
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entender.

Or. en

Alteração 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar a organização para a proteção 
de dados ou o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

Or. en

Alteração 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 746
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 36.º Suprimido
Função do delegado para a proteção de 
dados
1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados seja associado, 
de forma adequada e em tempo útil, a 
todas as matérias relacionadas com a 
proteção de dados pessoais.
2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 
independente, não recebendo quaisquer 
instruções relativas ao exercício da sua 
função. O delegado para a proteção de 
dados tem o dever de informar 
diretamente a direção do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.
3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer pessoal, 
instalações, equipamentos e quaisquer 
outros recursos necessários ao exercício 
das funções e atribuições referidas no 
artigo 37.º

Or. en

Justificação

Não existe uma justificação para a inclusão no regulamento de disposições sobre como 
organizar as funções internas das empresas. Diferentes tipos de estruturas de organização 
podem levar a uma proteção de dados efetiva e a legislação em matéria de proteção de dados 
não deve forçar as empresas a seguir um modelo específico.
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Alteração 747
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados tenha acesso a 
toda a informação relevante e às 
instalações necessárias para desempenhar 
as suas funções e que seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que a organização 
para a proteção de dados ou o delegado 
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 749
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 
independente, não recebendo quaisquer 
instruções relativas ao exercício da sua 
função. O delegado para a proteção de 
dados tem o dever de informar diretamente 
a direção do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante.

2. O delegado para a proteção de dados tem 
o dever de informar diretamente a direção 
do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante.

Or. en

Justificação

A direção deve ter sempre a possibilidade de dar instruções ao pessoal, incluindo os DPD, e 
estes não devem poder agir de forma independente da direção. A direção é responsável por 
TODAS as atividades da organização, incluindo a proteção de dados.

Alteração 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 
independente, não recebendo quaisquer 
instruções relativas ao exercício da sua 
função. O delegado para a proteção de 
dados tem o dever de informar 
diretamente a direção do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.

2. A organização para a proteção de 
dados ou o delegado para a proteção de 
dados exercem as suas funções e 
atribuições de forma independente.

Or. en
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Alteração 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer pessoal, 
instalações, equipamentos e quaisquer 
outros recursos necessários ao exercício 
das funções e atribuições referidas no 
artigo 37.º

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia a organização para a 
proteção de dados ou o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer pessoal, 
instalações, equipamentos e quaisquer 
outros recursos necessários ao exercício 
das funções e atribuições referidas no 
artigo 37.º

Or. en

Alteração 752
Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

Não existe uma justificação para a inclusão no regulamento de disposições sobre como 
organizar as funções internas das empresas. Diferentes tipos de estruturas de organização 
podem levar a uma proteção de dados efetiva e a legislação em matéria de proteção de dados 
não deve forçar as empresas a seguir um modelo específico.

Alteração 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia à organização para 
a proteção de dados ou ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

Or. en

Alteração 754
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Informar e aconselhar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações nos termos do presente 
regulamento, e conservar documentação 
sobre esta atividade e as respostas 
recebidas;

(a) Para sensibilizar, informar e 
aconselhar o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante sobre as suas 
obrigações nos termos do presente 
regulamento, e conservar documentação 
sobre esta atividade e as respostas 
recebidas;

Or. en

Alteração 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 

(c) Controlar de acordo com o 
regulamento;
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exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 756
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a proteção 
de dados desde a conceção, a proteção de 
dados por defeito e a segurança de dados, 
bem como às informações dos titulares de 
dados e exame dos pedidos para exercer os 
seus direitos nos termos do presente 
regulamento;

(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a proteção 
de dados desde a conceção e a proteção de 
dados por defeito em conformidade com o 
artigo 23.º, a segurança de dados em 
conformidade com os artigos 30.º a 32.º, 
bem como as informações dos titulares de 
dados e exame dos pedidos para exercer os 
seus direitos em conformidade com os 
artigos 11.º a 20.º nos termos do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 757
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Assegurar que a documentação referida 
no artigo 28.º é conservada;

(d) Assegurar que toda a documentação 
referida no artigo 28.º é conservada;

Or. en
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Alteração 758
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Controlar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

(e) Supervisionar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

Or. en

Alteração 759
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;

(g) Supervisionar a resposta aos pedidos 
da autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;

Or. en

Alteração 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem promover, em especial a nível 
europeu, a criação de mecanismos de 

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem trabalhar com os responsáveis pelo 
tratamento, subcontratantes e outras 
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certificação em matéria de proteção de 
dados, bem como selos e marcas de 
proteção de dados, que permitam aos 
titulares de dados avaliar rapidamente o 
nível de proteção de dados fornecido pelos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes. Os mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados devem contribuir para a correta 
aplicação do presente regulamento, tendo 
em conta as características dos vários 
setores e das diferentes operações de 
tratamento de dados.

partes interessadas para promover, em 
especial a nível europeu, a criação de 
mecanismos de certificação em matéria de 
proteção de dados, bem como selos e 
marcas de proteção de dados, que 
permitam aos titulares de dados avaliar
rapidamente o nível de proteção de dados 
fornecido pelos responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes. Os 
mecanismos de certificação em matéria de 
proteção de dados devem contribuir para a 
correta aplicação do presente regulamento, 
tendo em conta as características dos vários 
setores e das diferentes operações de 
tratamento de dados.

Or. en

Justificação

É importante saber a opinião das partes interessadas sobre a conceção e implementação de 
mecanismos de certificação.

Alteração 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os mecanismos de certificação em 
matéria de proteção de dados devem ser 
voluntários, acessíveis e disponíveis 
através de um processo transparente e que 
não seja excessivamente oneroso. Estes 
mecanismos devem ser igualmente 
neutros em termos tecnológicos e 
suscetíveis de aplicação global e devem 
contribuir para a correta aplicação do 
presente regulamento, tendo em conta as 
características dos vários setores e das 
diferentes operações de tratamento de 
dados.

Or. en
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Justificação

Os mecanismos de certificação devem ser concebidos para serem efetivos sem serem 
demasiado burocráticos ou onerosos.

Alteração 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

2. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros, desde que tais medidas sejam 
tecnologicamente neutras.

Or. en

Alteração 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 
certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 

Suprimido
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em conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional.

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
será proibida se, sem prejuízo das outras 
disposições do presente regulamento, as 
condições estabelecidas no presente 
capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional.

Or. en

Justificação

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
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unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Alteração 765
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar 5 anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, todos os 
acordos internacionais são revistos de 
modo a serem adaptados ao regulamento.

Or. en

Justificação

A UE já assinou alguns acordos internacionais relativos à transferência de dados pessoais 
para países terceiros. Estes acordos têm de ser adaptados ao regulamento num período 
transicional de não mais de cinco anos após a entrada em vigor do regulamento.

Alteração 766
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma transferência pode ser realizada se 
a Comissão tiver decidido que o país 
terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
assegura um nível de proteção adequado. 
Essa transferência não exige qualquer 
autorização suplementar.

1. Uma transferência pode ser realizada se 
a Comissão tiver decidido que o país 
terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
assegura um nível de proteção adequado. 
Essa transferência não exige qualquer 
autorização suplementar. Estas decisões 
não afetam o nível de proteção ao abrigo 
do presente regulamento.

Or. en
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Alteração 767
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 768
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A Comissão solicita a opinião do 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados sobre o nível de proteção 
adequado. Para este efeito, a Comissão 
fornece ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados toda a documentação 
necessária, incluindo a correspondência 
trocada com o governo do país terceiro ou 
a organização internacional;
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Or. en

Alteração 769
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território, ou um setor de 
tratamento dentro desse país terceiro, ou 
uma organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2. Os atos de execução correspondentes 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

3. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território, ou um setor de 
tratamento dentro desse país terceiro, ou 
uma organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2, tendo na melhor conta a opinião do 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 770
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A Comissão controla, regularmente, 
os desenvolvimentos que podem afetar o 
cumprimento dos elementos enumerados 
no n.º 2 em países terceiros e 
organizações internacionais relativamente 
à decisão que foi adotada ao abrigo do n.º 
3.

Or. en
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Alteração 771
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Se a Comissão tiver motivos para 
considerar, devido ao controlo nos termos 
do n.º 4-A ou de qualquer outra fonte, que 
um país ou organização internacional, em 
relação à decisão que foi adotada ao 
abrigo do n.º 3, já não oferece um nível de 
proteção adequado na aceção do n.º 2, 
deve rever a sua decisão.

Or. en

Alteração 772
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou uma 
organização internacional, não assegura um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2, em especial nos casos em que a 
legislação relevante, quer de caráter geral 
ou setorial, em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo vias 
de recurso administrativo e judicial para os 
titulares de dados, nomeadamente para as 
pessoas residentes no território da União 
cujos dados pessoais sejam objeto de 
transferência. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2 ou, em 
casos de extrema urgência para as pessoas 

5. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou uma 
organização internacional, não assegura um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2, em especial nos casos em que a 
legislação relevante, quer de caráter geral 
ou setorial, em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo vias 
de recurso administrativo e judicial para os 
titulares de dados, nomeadamente para as 
pessoas residentes no território da União 
cujos dados pessoais sejam objeto de 
transferência. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2 ou, em 
casos de extrema urgência para as pessoas 
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singulares no que se refere ao seu direito 
de proteção de dados pessoais, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 87.º, n.º 3.

singulares ou coletivas no que se refere ao 
seu direito de proteção de dados pessoais, 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 87.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 773
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que a Comissão adote uma 
decisão por força do n.º 5, qualquer 
transferência de dados pessoais para o país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou 
organização internacional em causa, é 
proibida, sem prejuízo dos artigos 42.º a
44.º. Em momento oportuno, a Comissão 
deve encetar negociações com o país 
terceiro ou a organização internacional, 
com vista a remediar a situação resultante 
da decisão adotada nos termos do n.º 5.

6. Sempre que a Comissão adote uma 
decisão por força do n.º 5, qualquer 
transferência de dados pessoais para o país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou 
organização internacional em causa, é 
proibida, a não ser que esteja ao abrigo 
das garantias adequadas nos termos do 
artigo 42.º ou que esteja ao abrigo das 
derrogações do artigo 44.º. Em momento 
oportuno, a Comissão deve encetar 
negociações com o país terceiro ou a
organização internacional, com vista a 
remediar a situação resultante da decisão 
adotada nos termos do n.º 5.

Or. en

Alteração 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, ou decida que um país 
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ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento de dados dentro desse país 
terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção de dados adequado em 
conformidade com o n.º 5 do mesmo 
artigo, um responsável pelo tratamento ou 
um subcontratante só pode transferir dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

Or. en

Alteração 775
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo e, 
quando apropriado no seguimento de uma 
avaliação de impacto, sempre que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver assegurado que o 
destinatário dos dados num país terceiro 
mantém níveis elevados de proteção de 
dados.

Or. en

Justificação

Pretende incentivar os responsáveis pelo tratamento a ter níveis elevados de proteção de 
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dados ao encorajá-los a realizar uma avaliação de impacto.

Alteração 776
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo. 
Estas garantias devem, no mínimo, 
garantir o cumprimento dos princípios do 
tratamento de dados pessoais como 
estabelecido no artigo 5.º e garantir os 
direitos dos titulares de dados como 
estabelecido no Capítulo III.

Or. en

Alteração 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2; ou

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados, 
entre o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário, que pode 
ser um subcontratante ulterior, dos dados 
fora do EEE, que podem incluir 
condições uniformes para transferências 
ulteriores fora do EEE, adotadas pela 
Comissão. Os atos de execução 
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correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2; ou

Or. en

Justificação

Este é um complemento importante para esclarecer a relação entre os responsáveis pelo 
tratamento, subcontratantes e subcontratantes ulteriores no contexto das transferências 
internacionais de dados. 

Alteração 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b); ou

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados, 
entre o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário, que pode 
ser um subcontratante ulterior, dos dados 
fora do EEE, que podem incluir 
condições uniformes para transferências 
ulteriores fora do EEE, adotadas por uma 
autoridade de controlo em conformidade 
com o mecanismo de controlo da coerência 
previsto no artigo 57.º, se declaradas de 
aplicabilidade geral pela Comissão nos 
termos do artigo 62.º, n.º 1, alínea b); ou

Or. en

Justificação

Este é um complemento importante para esclarecer a relação entre os responsáveis pelo 
tratamento, subcontratantes e subcontratantes ulteriores no contexto das transferências 
internacionais de dados. 

Alteração 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b); ou

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b);

Or. en

Alteração 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados, 
aprovadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o n.º 4.

(d) Cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados, 
aprovadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o n.º 4; ou

Or. en

Alteração 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
que complementam as cláusulas-tipo de 
proteção de dados, referidas nas alíneas 
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b) e c) do n.º 2 do presente artigo, e são 
autorizadas pela autoridade de controlo 
competente em conformidade com o n.º 4;

Or. en

Justificação

Esta alteração cria um incentivo para as organizações irem mais além dos requisitos de base 
regulamentares que respeitam os regimes como “selos de proteção de dados” e “marca de 
proteção de dados”.

Alteração 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) para fins históricos, estatísticos ou 
científicos, as medidas referidas no artigo, 
83.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 783
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, 
ou regras vinculativas para empresas, 
referidas no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não 
necessita de qualquer outra autorização.

Suprimido

Or. en
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Alteração 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, 
ou regras vinculativas para empresas, 
referidas no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não 
necessita de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base no 
n.º 2, alíneas a), b), c) ou e), não necessita 
de qualquer outra autorização.

Or. en

Justificação

Deve ser permitida, sem mais encargos administrativos, uma transferência para fins de 
investigação de dados codificados com chave que não podem ser, nem são identificados pelos 
destinatários localizados em países terceiros. 

Alteração 785
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma transferência tiver por 
base cláusulas contratuais como as 
referidas no n.º 2, alínea d), o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante deve 
obter a autorização prévia das cláusulas 
contratuais, em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 1, alínea a), pela autoridade de 
controlo. Se a transferência estiver 
relacionada com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º.

4. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve obter a autorização 
prévia das cláusulas contratuais, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1, 
alínea a), pela autoridade de controlo para 
transferências de acordo com este artigo.
Se a transferência estiver relacionada com 
atividades de tratamento relativas a 
titulares de dados noutro Estado-Membro, 
ou possam prejudicar substancialmente a 
livre circulação de dados pessoais na 
União, a autoridade de controlo aplica o 
mecanismo de controlo da coerência 
referido no artigo 57.º.
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Or. en

Alteração 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma transferência tiver por 
base cláusulas contratuais como as 
referidas no n.º 2, alínea d), o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante deve 
obter a autorização prévia das cláusulas 
contratuais, em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 1, alínea a), pela autoridade de 
controlo. Se a transferência estiver 
relacionada com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º.

4. Sempre que uma transferência tiver por 
base cláusulas contratuais como as 
referidas no n.º 2, alínea d), o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante deve 
obter a autorização prévia das cláusulas 
contratuais, em conformidade com o artigo 
34.º, n.º 1, alínea a), pela autoridade de 
controlo competente. Se a transferência 
estiver relacionada com atividades de 
tratamento relativas a titulares de dados 
noutro Estado-Membro, ou possam 
prejudicar substancialmente a livre 
circulação de dados pessoais na União, a 
autoridade de controlo competente aplica o 
mecanismo de controlo da coerência 
referido no artigo 57.º.

Or. en

Justificação

Relacionado com o artigo 42.º, n.º 4-A (novo), sobre o incentivo de regimes suplementares 
para garantir a segurança das transferências internacionais de dados.

Alteração 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Um responsável pelo tratamento ou 
um subcontratante pode optar por basear 
as transferências em cláusulas-tipo de 
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proteção de dados, como referido nas 
alíneas b) e c) do n.º 2 do presente artigo, 
e oferecer, além destas cláusulas-tipo, 
compromissos complementares e 
juridicamente vinculativos aplicáveis a 
dados transferidos. Nestes casos, estes 
compromissos adicionais são objeto de 
consulta prévia com a autoridade de 
controlo competente e devem ser 
complementares e não contraditórios, 
direta ou indiretamente, em relação às 
cláusulas-tipo. Os Estados-Membros, as 
autoridades de controlo e a Comissão 
encorajam o uso de compromissos 
complementares e juridicamente 
vinculativos oferecendo um selo, marca 
ou mecanismo de proteção de dados,
adotado nos termos do artigo 39.º, aos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes que adotem estas 
garantias acentuadas.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento e subcontratantes terão, frequentemente, experiência direta 
e prática que demonstra que as garantias adicionais podem ser adequadas em relação aos 
dados pessoais que transferem. O regulamento deve incentivar os responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes a oferecer garantias complementares quando necessárias. Estes 
compromissos complementares não devem contradizer as cláusulas-tipo.

Alteração 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Para incentivar o uso de cláusulas 
contratuais complementares como 
referido na alínea e) do n.º 2 do presente 
artigo, as autoridades competentes podem 
oferecer um selo, marca ou mecanismo de 
proteção de dados, adotado nos termos do 
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artigo 39.º, aos responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes que adotem 
estas garantias.

Or. en

Justificação

Alteração com vista a incentivar o uso de selos e marcas de proteção de dados 
complementares.

Alteração 789
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as garantias adequadas 
para a proteção de dados pessoais não 
estiverem previstas num instrumento 
juridicamente vinculativo, o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante deve 
obter a autorização prévia da 
transferência ou de um conjunto de 
transferências, ou prever a inserção de 
disposições no quadro de um regime 
administrativo que estabeleça a base para 
a transferência em causa. Essa 
autorização por parte da autoridade de 
controlo deve respeitar o artigo 34.º, n.º 1, 
alínea a). Se a transferência estiver 
relacionada com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º. As 
autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

5. As autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.



AM\923501PT.doc 57/124 PE502.174v02-00

PT

Or. en

Alteração 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º, aprova as regras vinculativas para 
empresas, desde que estas:

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º e através de um ato único de 
aprovação, autoriza as regras vinculativas 
para empresas para um grupo de 
empresas. Estas regras permitem 
múltiplas transferências internacionais 
entre diferentes empresas dentro e fora da 
Europa, desde que estas:

Or. en

Alteração 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, incluindo os seus 
assalariados, que deverão assegurar o seu 
respeito;

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante e os seus 
subcontratantes ulteriores externos, 
incluindo os seus assalariados, que deverão 
assegurar o seu respeito;

Or. en

Justificação

Nos serviços de computação em nuvem, os provedores destes serviços usam, geralmente, os 
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subcontratantes ulteriores externos para desempenhar uma tarefa específica para oferecer 
serviços e manutenção diária. Assim, estes serviços devem ser reconhecidos nas regras 
vinculativas para empresas pela autoridade de controlo.

Alteração 792
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Confiram expressamente direitos aos 
titulares de dados;

(b) Confiram expressamente direitos aos 
titulares de dados e sejam transparentes 
para os titulares de dados;

Or. en

Alteração 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem;

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem e 
dos seus subcontratantes ulteriores 
externos;

Or. en

Alteração 794
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os princípios gerais de proteção de (d) Os princípios gerais de proteção de 
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dados, nomeadamente a limitação das 
finalidades, a qualidade dos dados, a base 
jurídica para o tratamento, o tratamento de 
dados pessoais sensíveis, as medidas de 
garantia da segurança dos dados e os 
requisitos para transferências ulteriores 
para organizações que não se encontrem 
vinculadas pelas medidas em causa;

dados, nomeadamente a limitação das 
finalidades, a minimização de dados, os 
períodos de retenção limitados, a 
qualidade dos dados, a base jurídica para o 
tratamento, o tratamento de dados pessoais 
sensíveis, as medidas de garantia da 
segurança dos dados e os requisitos para 
transferências ulteriores para organizações 
que não se encontrem vinculadas pelas 
medidas em causa;

Or. en

Alteração 795
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis às regras 
vinculativas para empresas na aceção do 
presente artigo, nomeadamente quanto aos 
critérios aplicáveis à respetiva aprovação, à 
aplicação do n.º 2, alíneas b), d), e) e f), às 
regras vinculativas para empresas às quais 
aderem subcontratantes, e aos requisitos 
necessários para assegurar a proteção de 
dados pessoais dos titulares de dados.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis às regras 
vinculativas para empresas na aceção do 
presente artigo, nomeadamente quanto aos 
critérios aplicáveis à respetiva aprovação, 
incluindo a transparência para os 
titulares de dados, à aplicação do n.º 2, 
alíneas b), d), e) e f), às regras vinculativas 
para empresas às quais aderem 
subcontratantes, e aos requisitos 
necessários para assegurar a proteção de 
dados pessoais dos titulares de dados.

Or. en

Alteração 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º; ou sempre que a 
Comissão decida que um país terceiro, ou 
um território ou um setor de tratamento 
de dados dentro desse país terceiro, ou 
uma organização internacional não 
assegura um nível de proteção de dados 
adequado em conformidade com o artigo 
41.º, n.º 5; ou na falta de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

Or. en

Alteração 797
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) A transferência for realizada a partir de 
um registo público que, nos termos da 
legislação União ou de um 
Estado-Membro, se destine à informação 
do público e se encontre aberto à consulta 
do público em geral ou de qualquer pessoa 
que possa provar um interesse legítimo, na 
medida em que as condições estabelecidas 
no direito da União ou de um 
Estado-Membro para a consulta estejam 
preenchidas no caso concreto; ou

(g) A transferência for realizada a partir de 
um registo público que, nos termos da 
legislação União ou de um 
Estado-Membro, se destine à informação 
do público e se encontre aberto à consulta 
do público em geral ou de qualquer pessoa 
que possa provar um interesse legítimo, na 
medida em que as condições estabelecidas 
no direito da União ou de um 
Estado-Membro para a consulta estejam 
preenchidas no caso concreto e o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha obtido autorização 
prévia da autoridade de controlo para a 
transferência ou conjunto de 
transferências, em conformidade com o 
artigo 34.º;
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Or. en

Alteração 798
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, 
com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto 
à proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Suprimido

Or. en

Alteração 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante e que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tenha 
avaliado todas as circunstâncias relativas à 
operação de transferência de dados ou ao 
conjunto de operações de transferência de 
dados e, com base nessa avaliação, tiver 
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operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas quanto à proteção de 
dados pessoais, se for caso disso.

apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Or. en

Justificação

Na era da computação em nuvem, não é viável qualificar as transferências de dados 
«frequentes ou maciças» como qualitativamente diferentes das transferências de dados mais 
pequenas. O elemento importante é assegurar a existência de uma garantia adequada.

Alteração 800
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o tratamento tiver por base 
o n.º 1, alínea h), o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve 
atender especialmente à natureza dos 
dados, à finalidade e à duração do 
tratamento ou tratamentos previstos, bem 
como à situação no país de origem, no 
país terceiro e no país de destino final, e 
apresentar as garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais, se for caso disso.

Suprimido

Or. en

Alteração 801
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As alíneas b), c) e h) do n.º 1 não são 4. As alíneas b) e c) do n.º 1 não são 
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aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

Or. en

Alteração 802
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Esta derrogação será usada 
apenas em transferências ocasionais. Em 
todos os casos, é necessário proceder a 
uma cuidadosa avaliação de todas as 
circunstâncias da transferência.

Or. en

Alteração 803
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve documentar, nos 
termos do artigo 28.º, a avaliação e as 
garantias adequadas apresentadas, 
referidas no n.º 1, alínea h), e informa a 
autoridade de controlo da transferência.

Suprimido

Or. en
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Alteração 804
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Divulgações não autorizadas pelo direito 
da UE
1. As sentenças de órgãos judiciais e as 
decisões de autoridades administrativas de 
um país terceiro, que solicitem a um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante que divulgue dados 
pessoais, não serão reconhecidas ou 
executadas de nenhuma forma, sem 
prejuízo de um tratado de assistência 
mútua ou de um acordo internacional em 
vigor entre o país terceiro requerente e a 
União ou um Estado-Membro.
2. Sempre que as sentenças de órgãos 
judiciais e as decisões de autoridades 
administrativas de um país terceiro 
solicitem a um responsável pelo 
tratamento ou subcontratante que 
divulgue dados pessoais, o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante e, 
caso exista, o representante do 
responsável pelo tratamento, deve 
notificar a autoridade de controlo do 
pedido, sem demora injustificada, e deve 
obter autorização prévia da autoridade de 
controlo para a transferência em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1, 
alínea d).
3. A autoridade de controlo avalia a 
conformidade da divulgação pedida com o 
regulamento e, em particular, se a 
divulgação é necessária e exigida 
legalmente de acordo com o artigo 44.º, 
alíneas d) e e) do n.º 1, e com o n.º 5 do 
mesmo artigo.
4. A autoridade de controlo informa a 
autoridade nacional competente sobre o 
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pedido. O responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante informa igualmente o 
titular dos dados sobre o pedido e a 
autorização da autoridade de controlo.
5. A Comissão pode definir um formato 
normalizado das notificações à autoridade 
de controlo, referido no n.º 2, e da 
informação do titular de dados, referida 
no n.º 4, bem como os procedimentos 
aplicáveis à notificação e informação. 
Esses atos de execução devem ser 
adotados pelo procedimento de exame a 
que se refere o artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O texto desta alteração vem de um projeto de consulta interserviços divulgado. Protege os 
titulares da tentativa de países terceiros de aplicar as suas leis extraterritorialmente. Esta 
proteção é necessária porque alguns países terceiros têm leis que forçam os responsáveis 
pelo tratamento a divulgar dados pessoais sem garantias adequadas. As autoridades de 
países terceiros só podem ter acesso aos dados pessoais a cargo de responsáveis pelo 
tratamento europeus através dos procedimentos de assistência mútua legal.

Alteração 805
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
que uma ou mais autoridades públicas 
sejam responsáveis pela fiscalização da 
aplicação do presente regulamento e por 
contribuir para a sua aplicação coerente no 
conjunto da União, a fim de proteger os 
direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais e 
facilitar a livre circulação desses dados na 
União. Para esse efeito, as autoridades de 
controlo devem cooperar entre si e com a 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
que uma ou mais autoridades públicas 
sejam responsáveis pela fiscalização da 
aplicação do presente regulamento e por 
contribuir para a sua aplicação coerente no 
conjunto da União, a fim de proteger os 
direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares e coletivas 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais e facilitar a livre circulação desses 
dados na União. Para esse efeito, as 
autoridades de controlo devem cooperar 
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Comissão. entre si e com a Comissão.

Or. de

Alteração 806
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha do seu 
próprio pessoal, que é designado pelo 
diretor da autoridade de controlo e está 
sujeito às suas ordens.

6. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha do seu 
próprio pessoal, selecionado com base na 
experiência e nos conhecimentos técnicos 
necessários para o exercício das suas 
funções, em especial no domínio da 
proteção de dados pessoais, que é 
designado pelo diretor da autoridade de 
controlo e está sujeito às suas ordens.

Or. ro

Justificação

O pessoal da autoridade de controlo deve ser selecionado com base na experiência e nos 
conhecimentos técnicos necessários para o exercício das suas funções, em especial no 
domínio da proteção de dados pessoais.

Alteração 807
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou 
governos.

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos.

Or. en
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Alteração 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorrer no contexto das 
atividades de um responsável pelo 
tratamento ou de um subcontratante 
estabelecido na União, e o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante 
estiver estabelecido em vários 
Estados-Membros, a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se 
situar o estabelecimento principal do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante é competente para 
controlar as atividades de tratamento do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante em todos os 
Estados-Membros, sem prejuízo do 
disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento.

2. Sempre que o regulamento for aplicável 
por força do artigo 3.º, n.º 1, a autoridade 
de controlo competente será a autoridade 
de controlo do Estado-Membro ou 
território onde se situa o estabelecimento 
principal do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante ao abrigo do 
regulamento. Os litígios devem ser 
decididos de acordo com o mecanismo de 
controlo da coerência disposto no artigo 
58.º, sem prejuízo das outras disposições 
do Capítulo VII do presente regulamento.

Or. en

Alteração 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Sempre que o regulamento for 
aplicável por força do artigo 3.º, n.º 2, a 
autoridade de controlo competente será a 
autoridade de controlo do 
Estado-Membro ou território onde o 
responsável pelo tratamento designou um 
representante na União ao abrigo do 
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artigo 25.º.

Or. en

Alteração 810
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Sempre que o regulamente é 
aplicável a vários responsáveis pelo 
tratamento e/ou subcontratantes com o 
mesmo grupo de empresas por força do 
artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, apenas uma 
autoridade de controlo será competente e 
será determinada de acordo com o artigo 
51.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Sempre que o regulamente é 
aplicável a vários responsáveis pelo 
tratamento ou/e subcontratantes dentro 
do mesmo grupo de empresas por força do 
artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, apenas uma 
autoridade de controlo será competente e 
será determinada de acordo com o artigo 
51.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 812
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Ser consultada pelas instituições e 
organismos do Estado-Membro quanto a 
medidas legislativas e administrativas 
relacionadas com a proteção dos direitos e 
liberdades no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 813
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Elaborar orientações sobre o uso dos 
poderes de aplicação, coordenados ao 
nível do Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, quando necessário.

Or. en

Alteração 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo deve, a pedido, 
aconselhar qualquer titular de dados sobre 
o exercício dos seus direitos decorrentes do 
presente regulamento e, se for caso disso, 

3. A autoridade de controlo competente 
deve, a pedido, aconselhar qualquer titular 
de dados sobre o exercício dos seus direitos 
decorrentes do presente regulamento e, se 
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coopera com as autoridades de controlo de 
outros Estados-Membros para esse efeito.

for caso disso, coopera com as autoridades 
de controlo de outros Estados-Membros 
para esse efeito.

Or. en

Alteração 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo está 
habilitada a:

1. A autoridade de controlo competente 
está habilitada a:

Or. en

Alteração 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de controlo tem o poder 
de investigação para obter do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante:

A autoridade de controlo competente tem o 
poder de investigação para obter do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante:

Or. en

Alteração 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Cada autoridade de controlo é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do artigo 
74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

3. A autoridade de controlo competente é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do artigo 
74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade de controlo é 
competente para sancionar as infrações 
administrativas, em especial as referidas no 
artigo 79.º, n.ºs 4, 5 e 6.

4. A autoridade de controlo competente é 
competente para sancionar as infrações 
administrativas, em especial as referidas no 
artigo 79.º, n.ºs 4, 5 e 6.

Or. en

Alteração 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 



PE502.174v02-00 72/124 AM\923501PT.doc

PT

autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento.

autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam causar 
efeitos jurídicos em detrimento dos 
titulares de dados.

Or. en

Alteração 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, a 
transmissão de informações úteis sobre o 
desenrolar de um inquérito ou medidas de 
execução para fazer cessar ou proibir 
operações de tratamento de dados 
contrárias ao presente regulamento.

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, a 
transmissão de informações úteis sobre o 
desenrolar de um inquérito ou medidas de 
execução para fazer cessar ou proibir 
operações de tratamento de dados que 
provaram ser contrárias ao presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 821
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que as operações de 
tratamento possam prejudicar titulares de 
dados em vários Estados-Membros, uma 

2. Nos casos em que as operações de 
tratamento possam prejudicar titulares de 
dados em vários Estados-Membros, uma 



AM\923501PT.doc 73/124 PE502.174v02-00

PT

autoridade de controlo de cada um dos 
Estados-Membros em causa tem o direito 
de participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas, 
consoante o caso. A autoridade de controlo 
competente convida a autoridade de 
controlo de cada Estado-Membro a 
participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas em 
causa na respetiva operação e responde 
rapidamente ao pedido da autoridade de 
controlo que pretenda participar nas 
operações.

autoridade de controlo de cada um dos 
Estados-Membros em causa participa nas 
missões de investigação conjuntas ou nas 
operações conjuntas, consoante o caso. A 
autoridade de controlo competente convida 
a autoridade de controlo de cada 
Estado-Membro a participar nas missões de 
investigação conjuntas ou nas operações 
conjuntas em causa na respetiva operação e 
responde rapidamente ao pedido da 
autoridade de controlo que pretenda 
participar nas operações.

Or. en

Justificação

Reforçar as obrigações das AEPD de cooperação com os seus parceiros em casos 
transfronteiriços pode ajudar a assegurar que as AEPD de menor dimensão não são 
demasiado sobrecarregadas com casos em que grandes empresas entram na sua jurisdição. 
Além disso, seria conveniente evitar o perigo do foro mais favorável (forum shopping) no que 
diz respeito à execução das novas normas de proteção de dados, por exemplo, a escolha do 
local de estabelecimento procurando encontrar-se sob a autoridade de uma AEPD que não 
tenha a capacidade para conduzir sozinha investigações a grande escala.

Alteração 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 
comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 
competente comunica o projeto de medida 
ao Comité Europeu para a Proteção de 
Dados e à Comissão.

Or. en

Alteração 823
Ivailo Kalfin
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Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo
comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade competente
comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Esteja relacionada com atividades de 
tratamento associadas à oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em vários 
Estados-Membros, ou com controlo do seu 
comportamento; ou

(a) Esteja relacionada com atividades de 
tratamento de dados pessoais associadas à 
oferta de bens ou serviços a titulares de 
dados em vários Estados-Membros quando 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante que não faz parte do EEE
não designa um representante do 
território do EEE; ou

Or. en

Justificação

Isto deveria incentivar as empresas fora da UE a designar um representante no território da 
UE. Não deve haver discriminação em relação a empresas que não fazem parte da UE e que 
estão localizadas na UE.

Alteração 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Possa prejudicar sensivelmente a livre 
circulação de dados pessoais na União 
Europeia; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Vise adotar uma lista de operações de 
tratamento de dados sujeitas a consulta 
prévia, nos termos do artigo 34.º, n.º 5; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver alterações ao artigo 34.º sobre consulta prévia – o pedido para elaborar listas e 
submetê-las ao mecanismo de controlo da coerência é demasiado burocrático e nada 
inovador.

Alteração 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Vise adotar uma lista de operações de 
tratamento de dados sujeitas a consulta 
prévia, nos termos do artigo 34.º, n.º 5; ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Vise determinar cláusulas-tipo de 
proteção de dados referidas no artigo 42.º, 
n.º 2, alínea c); ou

Suprimido

Or. en

Alteração 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Vise autorizar cláusulas contratuais 
conforme referidas no artigo 42.º, n.º 2, 
alínea d); ou

Suprimido

Or. en

Alteração 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Vise aprovar regras vinculativas para 
empresas na aceção do artigo 43.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

As AEPD devem ser competentes sob o efeito direto do regulamento para elaborar BCR sem 



AM\923501PT.doc 77/124 PE502.174v02-00

PT

os submeter ao mecanismo de controlo da coerência.

Alteração 831
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Permite o tratamento de dados para 
fins de investigação em conformidade 
com o artigo 81.º, n.º 3, e/ou artigo 83.º, 
n.º 3. Permite o tratamento de dados para 
fins de investigação em conformidade 
com o artigo 81.º, n.º 3, e/ou artigo 83.º , 
n.º 3.

Or. en

Alteração 832
Ivailo Kalfin

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do artigo 
55.º, ou as operações conjuntas nos termos 
do artigo 56.º.

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se a autoridade 
competente não submeter para exame um 
projeto de medida referido no n.º 2, ou não 
cumprir as obrigações de assistência mútua 
nos termos do artigo 55.º, ou as operações 
conjuntas nos termos do artigo 56.º.

Or. en
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Alteração 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, a 
Comissão pode solicitar que qualquer 
matéria seja tratada através do mecanismo 
de controlo da coerência.

4. A fim de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, a 
Comissão pode, ao atuar em seu próprio 
nome, e deve, ao atuar a pedido de uma 
parte interessada, solicitar que qualquer 
matéria seja tratada através do mecanismo 
de controlo da coerência.

Or. en

Justificação

Sempre que existam inconsistências relativas à aplicação do regulamento que ameacem a sua 
execução harmonizada e afetem partes interessadas específicas, as partes interessadas 
afetadas devem ter o direito de apresentar os seus receios ao mecanismo de controlo da 
coerência. 

Alteração 834
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa de imediato
por via eletrónica, utilizando um formato 
normalizado, os membros deste comité e a 
Comissão sobre quaisquer informações 
pertinentes que lhe tenham sido 
comunicadas. O presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
comunicar, se necessário, traduções das 
informações pertinentes.

6. O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa, sem demora 
injustificada, por via eletrónica, utilizando 
um formato normalizado, os membros 
deste comité e a Comissão sobre quaisquer 
informações pertinentes que lhe tenham 
sido comunicadas. O presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
comunicar, se necessário, traduções das 
informações pertinentes.

Or. en
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Alteração 835
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa de imediato
por via eletrónica, utilizando um formato 
normalizado, os membros deste comité e a 
Comissão sobre quaisquer informações 
pertinentes que lhe tenham sido 
comunicadas. O presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
comunicar, se necessário, traduções das 
informações pertinentes.

6. O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa, sem demora,
por via eletrónica, utilizando um formato 
normalizado, os membros deste comité e a 
Comissão sobre quaisquer informações 
pertinentes que lhe tenham sido 
comunicadas. O presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
comunicar, se necessário, traduções das 
informações pertinentes.

Or. en

Alteração 836
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer autoridade 
de controlo ou a Comissão assim o 
solicitarem, no prazo de uma semana após 
a comunicação das informações pertinentes 
nos termos do n.º 5. O parecer é adotado no 
prazo de um mês por maioria simples dos 
membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O presidente do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
informa do parecer, sem demora 
injustificada, a autoridade de controlo 
referida, consoante o caso, no n.º 1 ou no 

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer autoridade 
de controlo ou a Comissão assim o 
solicitarem, no prazo de uma semana após 
a comunicação das informações pertinentes 
nos termos do n.º 5. O parecer é adotado no 
prazo de dois meses por maioria simples 
dos membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O presidente do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
informa do parecer, sem demora 
injustificada, a autoridade de controlo 
referida, consoante o caso, no n.º 1 ou no 
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n.º 3, a Comissão e a autoridade de 
controlo competente nos termos do artigo 
51.º, e torna-o público.

n.º 3, a Comissão e a autoridade de 
controlo competente nos termos do artigo 
51.º, e torna-o público.

Or. en

Alteração 837
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de controlo referida no n.º 
1 e a autoridade de controlo competente 
por força do artigo 51.º têm em conta o 
parecer do Comité Europeu para a Proteção 
de Dados e, no prazo de duas semanas a 
contar da data da comunicação do parecer 
pelo presidente do referido comité, 
comunicam por via eletrónica ao 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e à Comissão se 
mantêm ou alteram o projeto de medida e, 
se for caso disso, o projeto de medida 
alterado, utilizando para o efeito um 
formato normalizado.

8. A autoridade de controlo competente 
referida no n.º 1 tem em conta o parecer do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
e, no prazo de duas semanas a contar da 
data da comunicação do parecer pelo 
presidente do referido comité, comunica
por via eletrónica ao presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão se mantém ou altera o projeto 
de medida e, se for caso disso, o projeto de 
medida alterado, utilizando para o efeito 
um formato normalizado.

Or. en

Alteração 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 59.º Suprimido
Parecer da Comissão
1. No prazo de dez semanas a contar da 
data em que a questão foi suscitada nos 
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termos do artigo 58.º, ou o mais tardar no 
prazo de seis semanas no caso previsto no 
artigo 61.º, a Comissão pode adotar, a fim 
de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, um 
parecer relativo às questões suscitadas 
nos termos dos artigos 58.º ou 61.º
2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, 
a autoridade de controlo em causa deve 
ter na melhor conta esse parecer e 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados da sua intenção 
de manter ou alterar o seu projeto de 
medida.
3. Durante o período referido no n.º 1, a 
autoridade de controlo abstém-se de 
adotar o projeto de medida.
4. Sempre que a autoridade de controlo 
em causa não pretenda conformar-se com 
o parecer da Comissão, deve deste facto 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados no prazo 
referido no n.º 1, e apresentar a devida 
justificação. Neste caso, o projeto de 
medida não deve ser aprovado durante 
um prazo suplementar de um mês.

Or. en

Alteração 839
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, a 
autoridade de controlo em causa deve ter 
na melhor conta esse parecer e informar a 
Comissão e o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados da sua intenção de 

2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, a 
autoridade de controlo em causa deve ter 
em conta esse parecer e informar a 
Comissão e o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados da sua intenção de 
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manter ou alterar o seu projeto de medida. manter ou alterar o seu projeto de medida.

Or. en

Alteração 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 60.º Suprimido
Suspensão de um projeto de medida
1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do artigo 
58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, sempre 
que tal se revele necessário para:
(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou
(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.
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Or. en

Alteração 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados dentro do 
seu território, quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores, por 
uma violação clara ou inação 
injustificada da autoridade de controlo 
competente, pode, através da derrogação 
do procedimento previsto no artigo 58.º, 
adotar imediatamente medidas provisórias 
com um determinado período de validade. 
A autoridade de controlo comunica essas 
medidas sem demora e devidamente 
fundamentadas à autoridade de controlo 
competente, ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, à Comissão e ao 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante.

Or. en

Alteração 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
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que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores, 
pode, através da derrogação do 
procedimento previsto no artigo 58.º, 
adotar imediatamente medidas provisórias 
com um determinado período de validade. 
A autoridade de controlo comunica essas 
medidas sem demora e devidamente 
fundamentadas à autoridade de controlo 
competente, ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e à Comissão.

Or. en

Alteração 843
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a autoridade de controlo 
tiver tomado uma medida nos termos do n.º 
1, e considerar necessário adotar 
urgentemente medidas definitivas, pode
solicitar um parecer urgente ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
fundamentando o seu pedido, incluindo os 
motivos da urgência de medidas 
definitivas.

2. Sempre que a autoridade de controlo 
tiver tomado uma medida nos termos do n.º 
1, solicita um parecer urgente ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
fundamentando o seu pedido, incluindo os 
motivos da urgência de medidas 
definitivas.

Or. en

Alteração 844
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Decidir sobre a aplicação correta do 
presente regulamento em conformidade 
com os seus objetivos e requisitos 
relativamente a matérias comunicadas 
pelas autoridades de controlo nos termos 
do artigo 58.º ou do artigo 61.º, a respeito 
de uma matéria em relação à qual tenha 
sido adotada uma decisão fundamentada 
nos termos do artigo 60.º, n.º 1, ou a 
respeito de uma matéria em relação à 
qual uma autoridade de controlo omita 
submeter um projeto de medida e tenha 
indicado que tenciona não se conformar 
com o parecer da Comissão adotado nos 
termos do artigo 59.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da Comissão, 
deve em especial:

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da Comissão 
ou de outros acionistas, deve em especial:

Or. en

Alteração 846
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aconselhar a Comissão sobre qualquer 
questão relacionada com a proteção de 
dados pessoais na União, nomeadamente 
sobre qualquer projeto de alteração do 
presente regulamento;

(a) Aconselhar as Instituições Europeias
sobre qualquer questão relacionada com a 
proteção de dados pessoais na União, 
nomeadamente sobre qualquer projeto de 
alteração do presente regulamento;

Or. en

Alteração 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, ou a 
pedido da Comissão, qualquer questão 
relativa à aplicação do presente 
regulamento e emitir diretrizes, 
recomendações e boas práticas destinadas 
às autoridades de controlo, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do presente 
regulamento;

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, da 
Comissão ou de outros acionistas, 
qualquer questão relativa à aplicação do 
presente regulamento e emitir diretrizes, 
recomendações e boas práticas destinadas 
às autoridades de controlo, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 848
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover a cooperação e o intercâmbio 
bilateral e plurilateral efetivo de 
informações e práticas entre as autoridades 

(e) Promover a cooperação e o intercâmbio 
bilateral e plurilateral efetivo de 
informações e práticas entre as autoridades 
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de controlo; de controlo, incluindo a coordenação de 
operações conjuntas e outras atividades 
comuns, quando decidido após o pedido 
de uma ou várias autoridades de controlo;

Or. en

Justificação

Tendo em conta que a alínea d) do artigo 49.º só especifica um período mínimo de quatro 
anos para os membros das AEPD, isto torna pouco provável que todos os Estados-Membros 
adotem períodos de cinco anos ou mais, pelo que emitir um mandato com um período que 
excede o período a nível nacional faria com que fosse improvável que os membros 
cumprissem o mandato até ao fim. Do mesmo modo, deve ser esclarecido que os mandatos 
dos presidentes das AEPD estão ligados às suas funções a nível nacional.

Alteração 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Quando adequado, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
executar as tarefas delineadas no artigo 
66.º, deve consultar as partes interessadas 
e oferecer-lhes a oportunidade de fazer 
comentários, dentro de um prazo razoável. 
O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve, sem prejuízo do artigo 72.º, 
disponibilizar os resultados do 
procedimento de consulta.

Or. en

Justificação

Antes de o Comité adotar opiniões e relatórios, deve consultar as partes interessadas e dar-
lhes a oportunidade de fazer comentários dentro de um prazo razoável, se possível, para 
outros domínios regulatórios.
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Alteração 850
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados informa a Comissão, regularmente e 
em tempo útil, sobre o resultado das suas 
atividades. Deve elaborar um relatório 
anual sobre a situação da proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais na União e 
em países terceiros.

O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados informa a Comissão, regularmente e 
em tempo útil, sobre o resultado das suas 
atividades. Deve elaborar um relatório 
anual sobre a situação da proteção das 
pessoas singulares e coletivas no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais na 
União e em países terceiros.

Or. de

Alteração 851
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 69 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mandato do presidente e dos 
vice-presidentes tem a duração de cinco 
anos e é renovável.

2. O mandato do presidente e dos 
vice-presidentes tem a duração de cinco 
anos e é renovável. Os mandatos podem 
ser revogados por uma decisão do 
Parlamento Europeu aprovada por 
maioria de dois terços dos votos expressos 
e por maioria dos membros que o 
compõem.

Or. fr

Alteração 852
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa de entre os seus 
membros, se considerar que os direitos de 
que beneficia um titular de dados por força 
do presente regulamento foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais e se dispuser de recursos 
financeiros mínimos de 80 000 euros, 
assim como de órgãos representativos, 
com a respetiva estrutura organizacional.

Or. de

Justificação

É necessário que existam recursos financeiros mínimos e órgãos representativos para 
garantir que o instrumento da ação coletiva não seja utilizado de forma abusiva e para evitar 
a criação de associações com o objetivo exclusivo de intentar ações, assim como para 
assegurar uma cobertura mínima de despesas com advogados e custas judiciais.

Alteração 853
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no n.º 
2 tem o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no n.º 
2 tem o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais ou se 
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considerar que um responsável pelo 
tratamento violou as suas obrigações nos 
termos do artigo 23.º.

Or. en

Alteração 854
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de uma via de recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, previsto no artigo 
73.º, qualquer pessoa singular tem o direito 
de ação judicial se considerar ter havido 
violação dos direitos que lhe assistem nos 
termos do presente regulamento, na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais, efetuado em violação do referido 
regulamento.

1. Sem prejuízo de uma via de recurso
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, previsto no artigo 
73.º, qualquer pessoa singular e coletiva 
tem o direito de ação judicial se considerar 
ter havido violação dos direitos que lhe 
assistem nos termos do presente 
regulamento, na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais, efetuado em 
violação do referido regulamento.

Or. de

Alteração 855
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ação judicial contra um responsável 
pelo tratamento ou um subcontratante é 
intentada nos tribunais do Estado-Membro 
em que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante dispõe de um 
estabelecimento. Em alternativa, tal ação 
pode ser intentada nos tribunais do 
Estado-Membro em que o titular dos dados 

2. A ação judicial contra um responsável 
pelo tratamento ou um subcontratante é 
intentada nos tribunais do Estado-Membro 
em que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante dispõe de um 
estabelecimento. Em alternativa, tal ação 
pode ser intentada nos tribunais do 
Estado-Membro em que o titular dos dados 
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tem a sua residência habitual, salvo se o 
responsável pelo tratamento for uma 
autoridade no exercício das suas 
prerrogativas de poder público.

tem a sua residência habitual, salvo se o 
responsável pelo tratamento for uma 
autoridade no exercício das suas 
prerrogativas de poder público. A 
derrogação não é aplicável a autoridades 
públicas de um país terceiro.

Or. en

Alteração 856
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ação judicial contra um responsável 
pelo tratamento ou um subcontratante é
intentada nos tribunais do Estado-Membro 
em que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante dispõe de um 
estabelecimento. Em alternativa, tal ação 
pode ser intentada nos tribunais do 
Estado-Membro em que o titular dos dados 
tem a sua residência habitual, salvo se o 
responsável pelo tratamento for uma 
autoridade no exercício das suas 
prerrogativas de poder público.

2. A ação judicial contra um responsável 
pelo tratamento ou um subcontratante pode 
ser intentada nos tribunais do 
Estado-Membro em que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante dispõe de 
um estabelecimento, ou nos tribunais do 
Estado-Membro em que o titular dos dados 
tem a sua residência habitual, salvo se o 
responsável pelo tratamento for uma 
autoridade de um Estado-Membro no 
exercício das suas prerrogativas de poder 
público.

Or. en

Alteração 857
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos no artigo 74.º, por conta de um 
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de um ou mais titulares de dados. ou mais titulares de dados. Os processos de 
acordo com o artigo 77.º não podem ser 
executados por organismos, organizações 
ou associações na aceção do artigo 73.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 858
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados de entre 
os seus membros.

Or. de

Justificação

É necessário que existam recursos financeiros mínimos e órgãos representativos para 
garantir que o instrumento da ação coletiva não seja utilizado de forma abusiva e para evitar 
a criação de associações com o objetivo exclusivo de intentar ações, assim como para 
assegurar uma cobertura mínima de despesas com advogados e custas judiciais.

Alteração 859
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º, 75.º e 77.º, por 
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de um ou mais titulares de dados. conta de um ou mais titulares de dados.

Or. en

Alteração 860
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo monetário ou prejuízos não 
monetários, tais como aflição ou perda de 
tempo, devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

Or. en

Alteração 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A responsabilidade deve ser mantida no responsável pelo tratamento de dados, como é o caso 
em vigor nesta diretiva. É o responsável pelo tratamento que tem uma ligação direta com os 
titulares de dados e é a pessoa responsável perante o titular de dados. O responsável pelo 
tratamento e o subcontratante estabelecem, normalmente, a relação de responsabilidade nos 
regimes contratuais, para casos em que o subcontratante não atua em conformidade com o 
pedido do responsável pelo tratamento de dados.

Alteração 862
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 863
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos. 
No caso de um grupo de empresas, todo o 
grupo será responsável como uma única 
entidade económica.
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Or. en

Alteração 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento estiverem envolvidos no 
tratamento de dados, cada um deles é 
conjunta e solidariamente responsável pelo 
montante total dos danos na medida em 
que a respetiva responsabilidade dos 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
não foi determinada no acordo jurídico 
referido no artigo 24.º.

Or. en

Justificação

Deve ser permitido aos responsáveis conjuntos pelo tratamento atribuir contratualmente a 
respetiva responsabilidade, refletindo os seus papéis respetivos e as relações diretas ou 
indiretas com os titulares de dados. A responsabilidade conjunta só seria aplicada aos 
responsáveis conjuntos pelo tratamento quando estes não determinaram as suas 
responsabilidades num acordo jurídico, como disposto no artigo 24.º.

Alteração 865
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento estiverem envolvidos no 
tratamento de dados, cada um deles é 
conjunta e solidariamente responsável pelo 
montante total dos danos.
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Or. en

Alteração 866
Pilar del Castillo Vera

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

3. O responsável pelo tratamento pode ser 
exonerado dessa responsabilidade, total ou 
parcialmente, se provar que o facto que 
causou o dano não lhe é imputável.

Or. en

Alteração 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

3. O responsável pelo tratamento pode ser 
exonerado dessa responsabilidade, total ou 
parcialmente, se provar que o facto que 
causou o dano não lhe é imputável.

Or. en

Alteração 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. A autoridade de controlo competente 
deve estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 
duração da violação, o caráter sensível dos 
dados pessoais em causa, o caráter 
intencional ou negligente da infração, o 
grau de danos ou risco de danos 
significativos criado pela violação, o grau 
de responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação. Ainda que exista alguma 
discrição na imposição destas sanções 
para ter em conta as circunstâncias acima 
delineadas e outros factos específicos à 
situação, as divergências na aplicação das 
sanções administrativas podem ser objeto 
de revisão em conformidade com o 
mecanismo de controlo da coerência.

Or. en
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Alteração 870
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 
duração da violação, o caráter sensível dos 
dados em causa, o caráter intencional ou 
negligente da infração, o grau de danos ou 
risco de danos criado pela violação, o grau 
de responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação. Se apropriado, a autoridade 
responsável pela proteção de dados fica 
também habilitada a exigir que um 
delegado para a proteção de dados seja 
nomeado, se o organismo, organização ou 
associação tiver optado por não o fazer.

Or. en

Justificação

Esta alteração tem como objetivo assegurar que as violações deliberadas ou imprudentes 
recebem sanções mais substanciais do que as meras violações negligentes, tendo como 
objetivo assegurar que a sanção é proporcional à conduta e que as sanções mais punitivas 
estão reservadas para as faltas mais graves.

Alteração 871
Giles Chichester
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os fatores agravantes que 
sustentam as multas administrativas 
máximas definidas nos n.ºs 4 a 6 devem 
incluir, em especial:
(i) Violações repetidas cometidas em 
negligência grosseira da legislação 
aplicável;
(ii) Recusa em colaborar ou obstrução ao 
processo de execução;
(iii) Violações que são deliberadas, graves 
e suscetíveis de causar prejuízos 
significativos;
(iv) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados não foi efetuada;
(v) Um delegado para a proteção de dados 
não foi nomeado.

Or. en

Alteração 872
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Os fatores atenuantes que 
sustentam as multas administrativas 
mínimas definidas nos n.ºs 4 a 6 devem 
incluir:
(i) Adoção de medidas pelas pessoas 
singulares ou coletivas para assegurar o 
cumprimento das obrigações pertinentes;
(ii) Incerteza real quanto ao facto de a 
atividade constituir uma violação das 
obrigações pertinentes;
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(iii) Cessação imediata da violação após 
conhecimento da mesma;
(iv) Colaboração com todos os processos 
de execução;
(v) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados foi efetuada;
(vi) Um delegado para a proteção de 
dados foi nomeado.

Or. en

Alteração 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de uma primeira e não 
intencional inobservância do presente 
regulamento, pode ser emitida uma 
advertência por escrito não sendo aplicável 
qualquer sanção, sempre que:

3. Em caso de uma primeira e não 
intencional inobservância do presente 
regulamento, pode ser emitida uma 
advertência por escrito não sendo aplicável 
qualquer sanção.

Or. en

Alteração 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma pessoa singular proceda ao 
tratamento de dados sem fins comerciais; 
ou

Suprimido

Or. en
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Alteração 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 876
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 1 000 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 2% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 1 000 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en

Justificação

As sanções administrativas precisam de ser dissuasivas de modo a proteger os nossos direitos 
fundamentais.

Alteração 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do Capítulo 
III, o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do Capítulo 
III, o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
desde que sejam necessárias para conciliar 
o direito à proteção de dados pessoais com 
as regras que regem a liberdade de 
expressão.

Or. en

Alteração 878
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do Capítulo 
III, o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente
jornalísticos ou de expressão artística ou 

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do Capítulo 
III, o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária, desde que 
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literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

sejam necessárias para conciliar o direito à 
proteção de dados pessoais com as regras 
que regem a liberdade de expressão.

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 os dados sobre viagens de serviço, honorários 
de fontes ou dados externos semelhantes se tornassem públicos.

Alteração 879
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados emite orientações sobre os casos 
em que tais isenções e derrogações podem 
ser necessárias, após consulta com os 
representantes da imprensa, autores e 
artistas, titulares de dados e organizações 
relevantes da sociedade civil.

Or. en

Alteração 880
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
O tratamento dos dados pessoais e o 
princípio do direito de acesso público aos 
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documentos oficiais
Os dados pessoais em documentos a cargo 
de uma autoridade pública ou um 
organismo público podem ser divulgados 
pela autoridade ou organismo de acordo 
com a legislação do Estado-Membro sobre 
o direito de acesso público aos 
documentos oficiais, que concilia o direito 
de proteção de dados pessoais com o 
princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública dos assuntos públicos não é indevidamente 
entravada pelas regras de proteção de dados. Como expressado nas opiniões das AEPD, do 
Grupo de Trabalho do artigo 29.º e da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, o princípio do direito de acesso público aos documentos oficiais deve ser 
garantido.

Alteração 881
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Os dados pessoais em documentos a cargo 
de uma autoridade pública ou um 
organismo público podem ser divulgados 
pela autoridade ou organismo de acordo 
com a legislação do Estado-Membro sobre 
o direito de acesso público aos 
documentos oficiais, que concilia o direito 
de proteção de dados pessoais com o 
princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais.

Or. en



AM\923501PT.doc 105/124 PE502.174v02-00

PT

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública dos assuntos públicos não é indevidamente 
entravada pelas regras de proteção de dados. Como expressado nas opiniões das AEPD, do 
Grupo de Trabalho do artigo 29.º e da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, o princípio do direito de acesso público aos documentos oficiais deve ser garantido 
num artigo e não apenas num considerando.

Alteração 882
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 883
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 884
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social para 
assegurar a sua missão, como definido na 
legislação nacional do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 885
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 887
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 

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

obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com o 
emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

Or. en

Alteração 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Alteração 889
Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros adotam regulamentos 
sobre o tratamento de dados pessoais para 
fins de investigação histórica, estatística ou 
científica.
Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições do direito 
nacional que adota em conformidade com 
este n.º e qualquer alteração subsequente 
destas disposições.

Or. en

Alteração 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação
histórica, estatística ou científica se:

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins históricos, estatísticos 
ou científicos no âmbito do n.º 2 do artigo 
6.º e da alínea i), n.º 2, artigo 9.º, se:

Or. en

Justificação

O artigo 83.º estabelece uma base jurídica independente para o tratamento de dados pessoais 
para fins científicos, desde que os critérios aí especificados sejam cumpridos. Esta alteração 
esclarece que as outras bases jurídicas para o tratamento de dados pessoais dispostas nos 
artigos 6.º e 9.º (por exemplo, o consentimento do titular dos dados) continuam inalteradas e 
os investigadores podem confiar nestas disposições para o tratamento de dados pessoais 
apesar da dependência do n.º 1 do artigo 83.º.
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Alteração 891
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais que não pertençam às 
categorias de dados dispostas nos artigos 
8.º e 9.º do regulamento só podem ser 
objeto de tratamento para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica se:

Or. en

Alteração 892
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. Sem prejuízo do presente regulamento, 
os dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

Or. en

Alteração 893
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de
tratamento para fins históricos, estatísticos 
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histórica, estatística ou científica se: ou científicos se:

Or. en

Alteração 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins históricos, estatísticos 
ou científicos se:

Or. en

Alteração 895
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não for possível alcançar esses fins de 
outro modo através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado 
de permitir a identificação da pessoa em 
causa;

Suprimido

Or. en

Alteração 896
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Não for possível alcançar esses fins de 
outro modo através do tratamento de dados 
que não permita ou tenha deixado de 
permitir a identificação da pessoa em 
causa;

(a) Não for possível alcançar esses fins de 
modo razoável através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado de 
permitir a identificação da pessoa em 
causa;

Or. en

Alteração 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O tratamento de dados posterior 
para fins históricos, estatísticos ou 
científicos não é considerado 
incompatível nos termos do artigo 5.º, n.º 
1, alínea b), desde que o tratamento:
(a) esteja de acordo com as condições e 
garantias do mesmo artigo; e
(b) cumpra todas as outras legislações 
relevantes.

Or. en

Alteração 898
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Sujeito apenas à exceção do n.º 3, os 
dados que pertençam às categorias de 
dados dispostas nos artigos 8.º e 9.º do 
regulamento só podem ser objeto de 
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tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica com o 
consentimento dos titulares dos dados, 
quando o consentimento é dado de acordo 
com o n.º 8 do artigo 4.º.

Or. en

Alteração 899
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável forem 
conservados separados de outras 
informações, desde que esses fins possam 
ser atingidos deste modo.

Suprimido

Or. en

Alteração 900
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 83 - n.º 1 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os Estados-Membros podem, por 
via legislativa, prever exceções para o 
requisito de consentimento para 
investigação, estipulado no n.º 2, no que 
diz respeito à investigação que serve 
interesses públicos de grau 
excecionalmente elevado, se a 
investigação não puder ser realizada de 
outra forma. Os dados em questão devem 
ser anónimos ou sob pseudónimo ao nível 
da mais alta qualidade possível e devem
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tomar-se todas as medidas possíveis para 
evitar a reidentificação dos titulares de 
dados. Este tratamento é objeto de 
autorização prévia da autoridade ou 
autoridades de controlo nacionais 
relevantes, em conformidade com o n.º 1 
do artigo 34.º do presente regulamento e 
com o mecanismo de controlo da 
coerência disposto no Capítulo VII, 
secção 2, do presente regulamento.

Or. en

Alteração 901
Giles Chichester

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O tratamento de dados posterior 
para fins históricos, estatísticos ou 
científicos não é considerado 
incompatível nos termos do artigo 5.º, n.º 
1, alínea b), desde que o tratamento:
(a) esteja de acordo com as condições e 
garantias do mesmo artigo; e
(b) cumpra todas as outras legislações 
relevantes.

Or. en

Justificação

Ao relacionar a alínea b) do n.º 1, artigo 5.º, ao artigo 83.º, esta alteração esclarece que os 
fins de investigação histórica, estatística e científica não devem ser considerados fins 
incompatíveis.

Alteração 902
Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Nos limites do presente 
regulamento, em especial deste artigo, os 
Estados-Membros podem adotar 
regulamentos específicos no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais 
para fins de investigação científica, em 
particular de investigação da saúde 
pública.

Or. en

Justificação

As regras relativas à proteção de dados a nível dos Estados-Membros são complexas e 
matizadas no que diz respeito à investigação da saúde pública. Deve ser concedido poder aos 
legisladores dos Estados-Membros para manter ou adotar medidas concretas sobre a revisão 
ética da investigação da saúde pública, levada a cabo sem necessidade do consentimento do 
titular dos dados. A revisão ética a nível dos Estados-Membros oferece aos titulares dos 
dados a garantia de que a utilização e reutilização dos seus dados pessoais para fins de 
investigação está em linha com os valores sociais desse período.

Alteração 903
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos que efetuem 
investigações históricas, estatísticas ou 
científicas só podem publicar ou divulgar 
dados pessoais se:

Suprimido

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento, sem prejuízo das 
condições estabelecidas no artigo 7.º;
(b) A publicação dos dados pessoais for 
necessária para a apresentação de 
resultados da investigação ou para 
facilitar a investigação, desde que os 
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interesses ou os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados não 
prevaleçam sobre o interesse da 
investigação; ou
(c) O titular dos dados tiver 
disponibilizado publicamente os dados.

Or. en

Alteração 904
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos que efetuem 
investigações históricas, estatísticas ou 
científicas só podem publicar ou divulgar 
dados pessoais se:

2. Os organismos que efetuem 
investigações históricas, estatísticas ou 
científicas só podem publicar ou divulgar 
dados pessoais com o consentimento dos 
titulares de dados, em conformidade com 
o n.º 8 do artigo 4.º.

Or. en

Alteração 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os dados pessoais são tratados com 
o fim de gerar relatórios de dados 
agregados, totalmente compostos ou por 
dados anónimos, ou por dados sob 
pseudónimos, ou ambos.

Or. en
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Justificação

O objetivo destes relatórios não é o de identificar ou encontrar as pessoas singulares. Para a 
elaboração dos relatórios, são reunidos conjuntos de dados individuais de forma anónima e 
sem impacto na privacidade. As análises de rede são um exemplo de relatórios de dados 
agregados.

Alteração 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Um responsável pelo tratamento ou 
subcontratante pode transferir dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional para fins 
históricos, estatísticos ou científicos se:
(a) não for possível alcançar esses fins de 
outro modo através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado 
de permitir a identificação da pessoa em 
causa;
(b) o destinatário não tiver acesso 
razoável a dados que permitam atribuir 
informação a um titular de dados 
identificado ou identificável; e
(c) as cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
proíbem a reidentificação do titular dos 
dados e limitam o tratamento dos dados 
em conformidade com as condições e 
garantias dispostas no presente artigo.

Or. en

Justificação

Um destinatário de dados codificados com chave, transferidos para fins de investigação 
científica, não tem como reidentificar os titulares e, ao abrigo desta alteração, não tem 
acesso à chave e está impedido contratualmente de reidentificar os titulares de dados. Esta 
alteração formalizaria um processo para assegurar razoavelmente que os dados codificados 
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com chave não podem ser, nem serão identificados novamente por destinatários localizados 
em países terceiros, permitindo a transferência destes dados sem qualquer encargo.

Alteração 907
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e os requisitos aplicáveis ao tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos nos 
n.ºs 1 e 2, bem como quaisquer restrições 
necessárias dos direitos de informação e de 
acesso do titular dos dados, e especificar 
mais detalhadamente as condições e 
garantias aplicáveis aos direitos do titular 
dos dados nas circunstâncias em causa.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e os requisitos, isentar os requisitos 
técnicos aplicáveis ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos nos n.ºs 1 
e 2, bem como quaisquer restrições 
necessárias dos direitos de informação e de 
acesso do titular dos dados, e especificar 
mais detalhadamente as condições e 
garantias aplicáveis aos direitos do titular 
dos dados nas circunstâncias em causa.

Or. en

Alteração 908
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A
Tratamento dos dados relativos a 
condenações penais para fins de 

prevenção da criminalidade financeira
Nos limites do presente regulamento e de 
acordo com o artigo 9.º, n.º 2, alínea j),
com o fim de exercer os direitos 
específicos do responsável pelo 
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tratamento, dispostos no artigo 9.º, n.º 2, 
alínea b), onde os critérios de interesse 
público, em conformidade com o artigo 
9.º, n.º 2, alínea g), são cumpridos, o 
tratamento de dados pessoais relativo a 
condenações penais ou medidas de 
segurança conexas será permitido, se 
forem previstas medidas adequadas para 
proteger os direitos fundamentais e a 
liberdade dos titulares de dados e se for 
demonstrado que o objetivo do tratamento 
estabelece derrogações significativas das 
exceções já estabelecidas no artigo 21.º, 
alínea d), do presente regulamento e: 
a) reforça a prevenção, investigação ou 
deteção do crime financeiro por parte das 
autoridades públicas, ou
b) apoia as autoridades públicas 
responsáveis pela prevenção do crime 
financeiro de natureza transfronteiriça,
E será, nestes casos e quando sujeito a 
aprovação prévia de uma autoridade de 
proteção de dados competente, realizado 
com base no consentimento histórico do 
titular de dados, mesmo que o 
consentimento possa vir a ser retirado, e 
sem prejuízo do direito de apagamento de 
dados disposto no artigo 17.º. Sempre que 
o responsável pelo tratamento de dados 
obteve permissão da autoridade pública 
competente para efetuar o tratamento, o 
titular de dados deve ser informado de que 
a permissão é obtida de acordo com as 
obrigações dispostas no artigo 14.º. O 
direito de retificação mantém-se nestas 
circunstâncias.

Or. en

Justificação

As autoridades públicas são as autoridades investidas com o poder para proceder a 
investigações de atividade criminosa. Seria imprudente usar o regulamento sobre a proteção 
de dados para fazer derrogações do princípio de que as investigações criminosas e a luta 
contra o crime é feita pelas autoridades públicas.
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Alteração 909
Amelia Andersdotter

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
relativamente a responsáveis pelo 
tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

1. Sem prejuízo do presente regulamento, 
os Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
relativamente a responsáveis pelo 
tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

Or. en

Alteração 910
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
relativamente a responsáveis pelo 

1. Sem prejuízo do presente regulamento, 
os Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
relativamente a responsáveis pelo 
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tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

Or. en

Alteração 911
Paul Rübig

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem continuar a 
ser aplicadas, desde que conformes com o 
disposto no presente regulamento.

1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares e 
coletivas relativamente ao tratamento de 
dados pessoais, essas regras podem 
continuar a ser aplicadas, desde que 
conformes com o disposto no presente 
regulamento.

Or. de

Alteração 912
Amelia Andersdotter
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Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a 
criação de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento.

2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem ser 
supervisionadas por uma autoridade de 
controlo independente, nos termos do 
Capítulo VI do presente regulamento.

Or. en

Alteração 913
Jean-Pierre Audy

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o 
artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o 
artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o 
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o 
artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o 
artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 914
Bernd Lange
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Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento não impõe 
obrigações suplementares a pessoas 
singulares ou coletivas no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis nas 
redes públicas de comunicações na União 
em matérias que estejam sujeitas a 
obrigações específicas com o mesmo 
objetivo estabelecido na Diretiva 
2002/58/CE.

1. O presente regulamente não é aplicável,
desde que a Diretiva 2002/58/CE preveja o 
tratamento de dados.

Or. en

Alteração 915
Franck Proust

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
2002/58/CE é suprimido.

2. O artigo 1.º, n.º 2, o artigo 2.º, alíneas b) 
e c), o artigo 4.º, n.ºs 3, 4 e 5, assim como 
os artigos 6.º e 9.º da Diretiva 2002/58/CE 
são suprimidos.

Or. fr

Alteração 916
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 2. O artigo 1.º, n.º 2, da Diretiva 
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2002/58/CE é suprimido. 2002/58/CE é suprimido. O resto da 
Diretiva 2002/58/CE permanece 
inalterado.

Or. en

Alteração 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Proposta de regulamento
Artigo 90 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os atos delegados e os atos de 
execução adotados pela Comissão devem 
ser avaliados pelo Parlamento e pelo 
Conselho de dois em dois anos.

Or. en


