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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em 25 de janeiro de 2012, a Comissão Europeia apresentou uma reforma aprofundada da 
legislação da UE em matéria de proteção de dados. O regulamento proposto visa harmonizar 
os direitos em matéria dos direitos da pessoa em linha e garantir a livre circulação desses 
dados no seio da União Europeia.

A proposta de regulamento visa ainda:

 Adaptar a proteção de dados às novas exigências do mundo digital, sabendo-se que as 
disposições em vigor foram adotadas há 17 anos, quando menos de 1% dos europeus 
utilizava a Internet;

 Encontrar uma resposta para as atuais divergências na aplicação das normas de 1995 
pelos vários Estados-Membros e garantir que o direito fundamental à proteção dos 
dados pessoais seja aplicado de forma uniformizada em todos os domínios de 
atividade da União;

 Reforçar a confiança dos consumidores nos serviços em linha nomeadamente através 
de informações mais circunstanciadas sobre os seus direitos e a proteção de dados, a 
par da introdução do direito à retificação, "a ser esquecido" e à supressão, bem como 
do direito à portabilidade dos dados e do direito de objetar;

 Impulsionar o mercado único digital reduzindo a atual fragmentação e o ónus 
administrativo e, de uma forma mais geral, desempenhar um papel de destaque no 
âmbito da Estratégia Europa 2020. 

Em comparação com a Diretiva 95/46/CE em vigor, o regulamento proposto introduz a 
obrigação de designar um delegado para a proteção de dados para o setor público e, no setor 
privado, para as grandes empresas com mais de 250 empregados e para as empresas cuja 
principal atividade está relacionada com o tratamento de dados pessoais. 

Por outro lado, assinale-se igualmente as melhorias introduzidas à transferência de dados 
pessoais para países terceiros ou para organizações internacionais.

A presente proposta cria o Comité Europeu para a Proteção de Dados e prevê sanções, 
penalidades e o direito a uma indemnização em caso de violação do regulamento. 

O relator apoia, em princípio, os principais objetivos da proposta da Comissão.

As alterações propostas devem contribuir para evitar encargos administrativos excessivos para 
as empresas, em especial para as que dispõem de procedimentos internos de proteção de 
dados, e para garantir um certo nível de flexibilidade relativamente a algumas disposições do 
regulamento, nomeadamente as relativas ao mecanismo de responsabilização e à notificação à 
autoridade de controlo. Entretanto, alguns aspetos e definições do texto original têm ainda de 
ser clarificados, contextualizados e simplificados. O relator privilegiou uma abordagem mais 
qualitativa que quantitativa da proteção de dados, centrada na gestão empresarial com base no 
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princípio de responsabilidade supracitado, por oposição ao recurso excessivo a procedimentos 
de consentimento ou de documentação burocrática, que, no entanto, desempenham 
igualmente um papel importante na proteção de dados.  

Importa igualmente colocar uma tónica no papel das soluções técnicas, como a proteção desde 
a conceção, a pseudonimização e a anonimização de dados, dando prioridade à proteção de 
dados sensíveis e às medidas específicas de controlo do cumprimento.

O relator gostaria de destacar a importância de evitar consequências indesejáveis suscetíveis 
de ter consequências negativas nos domínios da liberdade de imprensa, da investigação em 
matéria de saúde, do combate à criminalidade financeira, da luta contra a fraude no desporto e 
a inovação no fornecimento de redes de energia inteligentes e de sistemas de transporte 
inteligentes.

Outro aspeto da proposta diz respeito ao elevado número de atos delegados. O relator 
considera que existe uma utilização demasiado alargada de atos delegados e propõe que 
grande parte dos mesmos seja suprimida.

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) A proteção da liberdade de 
expressão e de informação é um direito 
fundamental, nos termos do artigo 11.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Este direito engloba a 
liberdade de opinião e a liberdade de 
receber ou transmitir informações ou 
ideias sem ingerência de autoridades 
públicas e sem considerações de 
fronteiras. A liberdade e o pluralismo dos 
meios de comunicação social devem ser 
respeitados.

Or. en
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Justificação

Convém fazer uma referência explícita à liberdade de informação e ao direito à liberdade de 
expressão, que são direitos fundamentais na União Europeia nos termos do artigo 11.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O presente regulamento não deve 
ser considerado de forma isolada 
relativamente a outros atos legais da 
União. As limitações à responsabilidade 
previstas na Diretiva relativa ao comércio 
eletrónico têm uma estrutura horizontal e, 
por conseguinte, aplicam-se a todas as 
informações. O presente regulamento 
determina o que constitui uma violação 
da proteção de dados, ao passo que a 
Diretiva relativa ao comércio eletrónico 
define as condições segundo as quais o 
fornecedor de serviços de informação é 
responsável pelas violações da lei 
cometidas por terceiros.

Or. en

Justificação

É necessário explicar de forma mais cabal num considerando as razões que justificam uma 
referência às limitações à responsabilidade previstas na Diretiva relativa ao comércio 
eletrónico.

Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento na União deve 
ser determinado de acordo com critérios 
objetivos e deve pressupor o exercício 

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a modificação da definição de "estabelecimento 
principal" que figura no artigo 4 º, n.º 13, e reconhece que, em muitos casos, a mesma 
empresa pode desempenhar funções de subcontratante e de responsável pelo tratamento. As 
definições existentes poderiam gerar uma situação em que o estabelecimento principal da 
mesma empresa poderia ser diferente em função do tratamento, o que revogaria o conceito 
de "estabelecimento principal".

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento da pessoa em 
causa ou noutro fundamento legítimo, 
previsto por lei, quer no presente 
regulamento quer noutro ato legislativo da 
União ou de um Estado-Membro, 
conforme previsto no presente 

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados numa 
das bases legítimas previstas por lei, quer 
no presente regulamento quer noutro ato 
legislativo da União ou de um Estado-
Membro, conforme previsto no presente 
regulamento.
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regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração fomenta a utilização adequada do consentimento, em pé de igualdade 
com outros motivos suscetíveis de um tratamento de dados lícito conforme previsto no artigo 
6.º.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) O consentimento pode não ser o 
principal meio ou o mais desejável para 
legitimar o tratamento de dados pessoais. 
É fundamental que se recorra ao 
consentimento no contexto adequado e 
importa confiar no mesmo como base 
legítima para o tratamento de dados 
apenas nos casos em que os titulares de 
dados podem fornecer e revogar 
cabalmente e facilmente o seu 
consentimento. Quando o consentimento 
é utilizado em contextos não adequados 
perde o seu valor e coloca um ónus 
desnecessário na pessoa em causa. 
Nomeadamente, o consentimento não é 
uma justificação adequada quando o 
tratamento é necessário para um serviço 
que tenha sido solicitado pelo utilizador 
ou quando as pessoas em causa não 
podem recusar o consentimento sem que 
isso tenha consequências para o serviço 
que emitiu o pedido. Tanto neste como 
noutros contextos, os responsáveis pelo 
tratamento de dados devem ter por 
objetivo garantir a licitude do tratamento 
com base noutro fundamento legítimo.

Or. en
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Justificação

A presente alteração alinha o texto com o parecer 15/2011 do Grupo de Trabalho do artigo 
29.º sobre a definição de "consentimento" (p. 10), especificando nomeadamente que o 
consentimento pode ser inútil, ou mesmo totalmente prejudicial, para a proteção da vida 
privada se se abusar da sua utilização, em particular no contexto de serviços de informação.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Conforme previsto na Diretiva 95/46/CE relativa à proteção de dados, o tratamento de dados 
no interesse legítimo de terceiros deve continuar a ser possível, desde que estejam reunidas 
as condições necessárias. Esta forma de tratamento de dados é indispensável para as 
atividades comerciais quotidianas e legítimas de muitas empresas. A utilização de endereços 
de terceiros reveste-se, por exemplo, de particular importância para angariar novos clientes.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O consentimento é um fundamento legítimo, mas não deve ser privilegiado em relação a 
outros fundamentos legítimos para não incentivar a sua utilização quando não é necessário.
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Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Se os dados forem comunicados de forma legítima a outro destinatário, não é necessário um 
procedimento de informação permanente e iterativo da pessoa em causa. Tal procedimento 
poderia ter consequências indesejáveis, como, por exemplo, a pessoa em causa revogar o seu 
consentimento ao tratamento legítimo, ou, mais grave ainda, deixar de estar sensibilizada 
para informações relativas ao estatuto dos seus próprios dados pessoais.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) A pessoa em causa deve ter sempre 
a possibilidade de dar o seu 
consentimento geral à utilização dos seus 
dados para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica e de revogar esse 
consentimento em qualquer momento.

Or. en
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Justificação

Broad consent is a necessity for conducting research in fields of medicine that rely on 
biobanks and tissue banks among other forms. Biobanks are collections of biological samples 
and data, accumulated over a period of time, used for medical research and diagnostic 
purposes. These repositories store data from millions of data subjects, which is used by 
scientists to perform research.  The option of broad consent given to a data subject at their
first encounter with a doctor allows the researchers to use this data without having to go back 
to the data subject for every minor research they are conducting and is thus a necessary and 
practical solution for protecting and fostering public health research.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado que produza efeitos na 
esfera jurídica dessa pessoa singular ou 
que afete de modo significativo essa 
pessoa singular. Os efeitos reais devem 
ser comparáveis aos efeitos jurídicos em 
relação à sua intensidade para se 
inscreverem no âmbito de aplicação da 
presente disposição. Este não é o caso 
para as medidas relacionadas com a 
comunicação comercial, como por 
exemplo no domínio da gestão das 
relações com os clientes ou da angariação 
de clientes. No entanto, uma medida 
baseada na definição de perfis através de 
um tratamento automatizado e que 
produza efeitos na esfera jurídica dessa 
pessoa singular ou que afete de modo 
significativo essa pessoa singular deve ser 
permitida quando expressamente
autorizada por lei, se aplicada no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
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e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que a comunicação comercial como, por exemplo, no domínio 
da gestão das relações com os clientes ou da angariação de clientes, não afeta de forma 
significativa uma pessoa singular nos termos do artigo 20.º, n. 1. Os efeitos reais devem, em 
relação à sua intensidade, ser comparáveis aos efeitos jurídicos para recaírem no âmbito da 
presente disposição.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Importa deixar claro que o responsável pelo tratamento é diretamente responsável perante a 
pessoa em causa.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) O presente regulamento incentiva 
as empresas a desenvolverem programas 
internos que visem a identificação das 
operações de tratamento suscetíveis de 
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apresentar riscos específicos para os 
direitos e as liberdades das pessoas em 
causa, nomeadamente em virtude da sua 
natureza, do seu âmbito ou das suas 
finalidades, e a criação de garantias 
adequadas para a proteção de dados, bem 
como o desenvolvimento de soluções 
inovadoras para a proteção de dados 
desde a conceção e técnicas que visem a 
proteção de dados. As empresas que 
conseguem provar publicamente que 
dispõem de procedimentos internos de 
proteção de dados não necessitam 
igualmente de aplicar mecanismos de 
controlo adicionais de consulta prévia e 
de autorização prévia.

Or. en

Justificação

A presente alteração adapta o texto a uma abordagem em que a responsabilidade é um 
procedimento alternativo que fomenta, de forma adequada, boas práticas organizacionais. 
Tal adaptação transfere o ónus dos custos ligados à conformidade e ao seguro para o 
mercado e não para o erário público.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Para as empresas a que se aplica o presente regulamento e que não estão estabelecidas na 
UE, é importante que o regulamento reconheça as várias responsabilidades e funções quer 
dos subcontratantes e dos responsáveis pelo tratamento quer dos representantes. A 
documentação deve ser proporcional e não excessivamente onerosa.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

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

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

orientações por esta fornecidas ou por 
outras autoridades competentes (por 
exemplo, autoridades de aplicação da lei).
Por exemplo, para que as pessoas em causa 
possam atenuar um risco imediato de dano, 
deve enviar-se uma notificação rápida aos 
titulares de dados, enquanto a necessidade 
de aplicar medidas adequadas contra 
violações de dados recorrentes ou similares 
poderá justificar um prazo superior.

Or. en

Justificação

As notificações de violações de dados pessoais devem ser nomeadamente qualitativa e não 
quantitativa. A ênfase deve ser colocada no potencial de prejudicar a pessoa em causa e 
convém adotar, com celeridade, as medidas visando corrigir essa violação e, se necessário, 
comunicá-la à autoridade de controlo e à pessoa em causa. Importa evitar uma cultura de 
excesso de comunicação, que poderia sobrecarregar os limitados recursos das autoridades 
de controlo.

Alteração 15
Proposta de regulamento
Considerando 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(70-A) A Diretiva 2002/58/CE define as 
obrigações de notificação de violações de 
dados pessoais para o tratamento de 
dados pessoais no âmbito da prestação de 
serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público nas redes de 
comunicação públicas da União. Sempre 
que prestadores de serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público forneçam igualmente outros 
serviços, continuam a estar sujeitos às 
obrigações de notificação de violações 
previstas na Diretiva 2002/58/CE e não às 
que figuram no presente regulamento. 
Esses prestadores de serviços devem ser 
sujeitos a um sistema único de notificação 
de violações de dados pessoais quer para 
os dados pessoais tratados no âmbito da 
prestação de serviços de comunicações 
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eletrónicas acessíveis ao público quer 
para quaisquer outros dados pessoais 
pelos quais assumem a responsabilidade 
pelo tratamento. 

Or. en

Justificação

Os prestadores de serviços de comunicações eletrónicas devem ser sujeitos a um sistema 
único de notificação de qualquer violação dos dados que estão a ser objeto de tratamento e 
não a sistemas diferentes segundo o serviço prestado, o que garantirá condições de 
concorrência equitativas para os intervenientes do setor.

Alteração 16
Proposta de regulamento
Considerando 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(85-A) Um grupo de empresas que 
pretenda apresentar, para aprovação, 
regras vinculativas para as empresas pode 
propor uma autoridade de controlo para 
autoridade principal. Esta deverá ser a 
autoridade de controlo do Estado-
Membro onde se situar o estabelecimento 
principal do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante.

Or. en

Justificação

O Grupo de Trabalho do artigo 29.º criou um sistema de reconhecimento mútuo das regras 
vinculativas para empresas (WP 107 de 14 de abril de 2005). É necessário incluir o referido 
sistema de reconhecimento mútuo no presente regulamento. O critério para a designação da 
autoridade competente deverá ser o local do estabelecimento principal nos termos do artigo 
51.º, n.º 2, do Regulamento.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Considerando 87
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Texto da Comissão Alteração

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

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, entre organismos 
responsáveis pelo combate à fraude no 
desporto, ou em caso de transferência para 
as autoridades competentes pela prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais.

Or. en

Justificação

O combate à fraude no desporto, nomeadamente a manipulação dos resultados de jogos e o 
doping, na medida em que constituem um interesse público, requerem uma sólida intervenção 
internacional entre todas as instâncias responsáveis, incluindo as autoridades responsáveis 
pela execução e os organismos desportivos.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Considerando 121

Texto da Comissão Alteração

(121) O tratamento de dados pessoais para 
fins unicamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária deve 
beneficiar de uma derrogação a 
determinadas disposições do presente 
regulamento, desde que tal seja necessário 
para conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o direito à liberdade de 
expressão, nomeadamente o direito à 
liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 

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

de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Para ter em 
conta a importância do direito à liberdade 
de expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo, 
qualquer que seja o suporte utilizado para 
as transmitir.

Or. en

Justificação

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
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76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Alteração 19
Proposta de regulamento
Considerando 123-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(123-A) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados, pode ser necessária 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica. O presente 
regulamento deve, portanto, garantir que 
a harmonização das condições previstas 
para o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, sujeitos a garantias 
específicas e adequadas para proteger os 
direitos fundamentais e os dados pessoais 
das pessoas singulares, não obstaculize as 
atividades de investigação translacional, 
clínica e em matéria de saúde pública.

Or. en

Justificação

Ensuring seamless access to medical data is crucial for public health research. This 
Regulation makes it essential to find a balance between protecting individual data and 
respecting public health researchers enough to provide them with the means to conduct 
medical research. One of the aims of this Regulation is to harmonize data protection across 
different sectors. It is thus important to note that any harmonization of data protection across 
countries or sectors must protect public health research sector and not constitute a barrier to 
crucial research addressing the great societal challenges.

Alteração 20
Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 

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

fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão, em determinadas circunstâncias
restritas. É especialmente importante que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
ao longo dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração dos 
atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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transferências; às sanções 
administrativas; ao tratamento para fins 
de saúde; ao tratamento de dados no 
domínio laboral e ao tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 2 – ponto 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Tornados anónimos de forma 
permanente e irreversível;

Or. en
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Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) "Dados sob pseudónimo", todos os 
dados pessoais recolhidos, modificados ou 
de alguma forma alterados, de modo que, 
considerados isoladamente, não podem 
ser atribuídos a uma determinada pessoa 
sem que para tal se recorra a dados 
adicionais sujeitos a controlos técnicos e 
organizacionais distintos e em separado 
para garantir essa não atribuição.

Or. en

Justificação

A definição e a promoção da utilização de dados sob pseudónimo terá provavelmente como 
consequência o incentivo da prática da "pseudonimização" de dados através da codificação, 
o que beneficiará todas as pessoas em causa na medida em que, por definição, os dados 
pessoais são alterados de modo a não poderem ser atribuídos a uma pessoa sem que para o 
efeito se recorra a dados adicionais sujeitos a controlos técnicos e organizacionais distintos e 
em separado.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) "Dados anónimos", informações 
que nunca foram associadas a uma 
determinada pessoa ou que foram 
recolhidas, modificadas ou de alguma 
forma tratadas, de modo que não podem 
ser atribuídas a uma determinada pessoa;

Or. en

Justificação

É importante definir o significado de "dados anónimos" a fim de deixar claro o âmbito de 
aplicação do regulamento. O considerando 23 contém uma referência a "dados anônimos", 
aos quais não é necessário aplicar os princípios da proteção de dados. O facto de se incluir 
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uma definição de "dados anónimos" garante uma maior segurança jurídica.

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) "Consentimento do titular de dados", 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica e informada, aceita que os 
dados pessoais que lhe dizem respeito 
sejam objeto de tratamento;

Or. en

Justificação

A presente alteração está relacionada com a abordagem de "consentimento" referida no 
considerando 33-A (novo). Em vez de legiferar sobre a forma precisa do consentimento, este 
deve ser guiado por uma avaliação de impacto em que sejam determinadas as necessidades 
específicas dos utilizadores em função da sua experiência em determinadas situações. Os 
requisitos relativos ao consentimento específico, informado e explícito foram mantidos, 
embora apenas se apliquem quando não tenha sido realizada uma avaliação de impacto.

Alteração 26
Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) "Categorias específicas de dados 
pessoais", informações que revelem a 
origem racial ou étnica, convicções 
políticas, religião ou crença, ou filiação 
sindical, bem como dados genéticos, 
dados relativos à saúde ou à vida sexual e 
dados relativos a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas; 

Or. en
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Justificação

O tratamento das "categorias especiais de dados pessoais" já está sujeito a requisitos 
específicos (ver artigo 9.º). Este grupo de dados sensíveis deve, por motivos que se prendem 
com a proporcionalidade, ser igualmente tomado em consideração aquando da definição de 
outras obrigações do responsável pelo tratamento (confrontar alteração ao artigo 31.º). O 
aditamento desta definição proporciona uma maior segurança jurídica.

Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) «Estabelecimento principal», o local, 
conforme definido pelo responsável pelo 
tratamento dos dados ou pelo 
subcontratante dos dados, com base nos 
seguintes critérios transparentes e 
objetivos: a localização da sede europeia 
do grupo ou a localização da empresa no 
interior do grupo em que foram delegadas 
responsabilidades relativas à proteção de 
dados, ou a localização da empresa 
melhor posicionada (em termos de 
funções de gestão, capacidade 
administrativa, etc.) para responder e 
aplicar as normas conforme estabelecido 
no presente regulamento, ou o lugar onde 
são tomadas as principais decisões para o
grupo regional relativas ao tratamento;

Or. en

Justificação

A presente alteração tenta refletir com clareza a situação real das empresas que exercem a 
sua atividade em várias jurisdições, pelo que não deve ser interpretada como uma Carta para 
um "forum shopping", na medida em que a empresa deve fornecer critérios transparentes e 
objetivos para justificar a localização do seu estabelecimento principal para a finalidade do 
regulamento.

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É necessário acrescentar uma definição de "criminalidade financeira" com base nas 
recomendações do Grupo de Ação Financeira, uma vez que o tratamento de dados pessoais 
será permitido para prevenir, investigar ou detetar crimes financeiros.

Alteração 29
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento dos seus 
dados pessoais para uma ou mais 
finalidades específicas;

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento;

Or. en

Justificação

As condições para a concessão de consentimento estão definidas no artigo 7.º. A supressão 
proposta garantirá que, para efeitos de segurança jurídica, as condições estabelecidas para o 
tratamento lícito não colidam com as condições de consentimento previstas no artigo 7.º.
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Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento, desde que não 
prevaleçam os interesses relacionados com 
os direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados que exijam uma proteção 
de dados pessoais, em especial se a pessoa 
em causa for uma criança. Tal não se aplica 
ao tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

(f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do terceiro 
ou terceiros no interesse dos quais os 
dados são tratados, desde que não 
prevaleçam os interesses relacionados com 
os direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados que exijam uma proteção 
de dados pessoais, em especial se a pessoa 
em causa for uma criança. Tal não se aplica 
ao tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

Or. en

Justificação

Conforme previsto na Diretiva 95/46/CE relativa à proteção de dados, o tratamento de dados 
no interesse legítimo de terceiros deve continuar a ser possível, desde que estejam reunidas 
as condições necessárias. Esta forma de tratamento de dados é indispensável para as 
atividades comerciais quotidianas e legítimas de muitas empresas. A utilização de endereços 
de terceiros reveste-se, por exemplo, de particular importância para angariar novos clientes.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Nas convenções internacionais de 
que a União ou um Estado-Membro seja 
parte.

Or. en

Justificação

Um interesse público pode igualmente ser expresso em convenções internacionais, 
inclusivamente na ausência de legislação específica a nível nacional ou da União. No 
entanto, essas convenções devem respeitar o fundamento do direito à proteção de dados 
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pessoais e ser proporcionais ao fim legítimo prosseguido. Além disso, qualquer tratamento de 
dados pessoais efetuado nesta base deve, obviamente, também respeitar todos os outros 
aspetos do presente regulamento.

Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É importante incluir igualmente os interesses legítimos, como o exemplo específico setorial 
da disponibilização de uma cadeia de fornecimento de energia mais eficaz através do 
desenvolvimento de redes inteligentes. Mesmo que o consumo energético de uma dada pessoa 
não tenha sido recolhido especificamente com a finalidade de disponibilizar um 
aprovisionamento global mais eficaz, está no interesse legítimo do prestador de serviços 
utilizar essa informação para atingir esse objetivo, pelo que há que prever uma certa 
flexibilidade para garantir que seja possível fazê-lo.

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



PE496.562v01-00 28/89 PA\913984PT.doc

PT

Or. en

Alteração 34
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe ao responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento do titular dos dados ao 
tratamento dos seus dados pessoais para 
finalidades específicas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este parágrafo é supérfluo uma vez que atualmente se aplica o ónus da prova ao abrigo do 
direito processual habitual.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A forma de consentimento obtida 
para o tratamento de dados pessoais de 
uma certa pessoa deve ser proporcional 
ao tipo de dados tratados e à finalidade do 
tratamento e deve ser determinada por 
meio de uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados realizada de forma 
adequada, conforme descrito no artigo 
33.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula a determinação do que constitui um consentimento 
proporcional com os resultados das avaliações de impacto, o que irá fomentar a sua 
utilização. Sempre que não tenha sido efetuada uma avaliação de impacto sobre a proteção
de dados, um requisito a aplicar em todos os casos relativamente a um consentimento 
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explícito continuará a aplicar-se.

Alteração 36
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A menos que uma tal avaliação de 
impacto considere uma outra forma de 
consentimento proporcional, o 
consentimento deve ser obtido sob a 
forma de uma declaração específica, 
informada e explícita ou de outra ação 
clara e afirmativa.

Or. en

Justificação

A presente alteração articula a determinação do que constitui um consentimento 
proporcional com os resultados das avaliações de impacto, o que irá fomentar a sua 
utilização. Sempre que não tenha sido efetuada uma avaliação de impacto sobre a proteção
de dados, um requisito a aplicar em todos os casos relativamente a um consentimento 
explícito continua a aplicar-se.

Alteração 37
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que o 
torne claramente visível no contexto dessa 
outra matéria.

Or. en

Justificação

As condições em que as pessoas em causa devem dar o seu consentimento devem ser claras e 
inequívocas. Se a intenção é garantir que a parte do texto relativa ao consentimento não seja 
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suplantada por outra terminologia técnica, convém não utilizar o verbo "distinguir", mas sim 
os termos "claramente visível". O consentimento deve ser destacado e não distinguido.

Alteração 38
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar, a qualquer momento, o seu 
consentimento ao responsável do 
tratamento que trata de dados pessoais 
com base no consentimento. Se o 
consentimento faz parte de uma relação 
contratual ou de uma relação regulada 
por lei, a sua retirada depende das 
condições contratuais ou legais. A retirada 
do consentimento não compromete a 
licitude do tratamento efetuado com base 
no consentimento previamente dado. É 
reconhecido que a retirada do
consentimento pode ser utilizada para pôr 
termo à relação com o responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para a aplicação do direito de retirada do consentimento 
na prática para garantir a segurança jurídica: serve para deixar claro que o destinatário do 
consentimento inicial é o único destinatário da revogação. Esta precisão é fundamental para 
os casos em que os dados com base no consentimento são publicados ou transmitidos a 
terceiros.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 

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

tratamento quando não tiver sido dado 
livremente, nomeadamente nos casos em 
que exista um desequilíbrio significativo 
entre a posição do titular dos dados e o 
responsável pelo tratamento no tocante a 
este consentimento específico.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar o significado dos termos um tanto vagos "desequilíbrio 
significativo" mediante a inclusão de situações, como quando a pessoa em causa está 
empregada pelo responsável pelo tratamento ou quando este último for uma autoridade 
pública, em que este desequilíbrio faz com que não seja provável que o consentimento tenha 
sido dado livremente.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim 
especificar mais concretamente os 
critérios e requisitos aplicáveis à obtenção 
do consentimento verificável referido no 
n.º 1. 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 41
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 

1. É proibido o tratamento de categorias 
específicas de dados pessoais.
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religiosas ou filosóficas, a filiação 
sindical, bem como o tratamento de dados 
genéticos ou dados relativos à saúde ou à 
orientação sexual ou a condenações 
penais ou medidas de segurança conexas.

Or. en

Justificação

Uma vez que as categorias específicas de dados pessoais estão definidas no artigo 4.º, ponto 
9-A (novo), não é necessário repeti-las neste parágrafo.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) O tratamento for necessário ao 
exercício de uma missão de interesse 
público, com base no direito da União ou
na legislação de um Estado-Membro, que 
deve prever medidas adequadas à proteção 
dos interesses legítimos do titular dos 
dados; ou

(g) O tratamento for necessário ao 
exercício de uma missão de interesse 
público, com base no direito da União, na 
legislação de um Estado-Membro, das 
convenções internacionais de que a União 
ou um Estado-Membro sejam parte, que
deve prever medidas adequadas à proteção 
dos interesses legítimos do titular dos 
dados; ou

Or. en

Justificação

Um interesse público pode igualmente ser expresso em convenções internacionais, 
inclusivamente na ausência de legislação específica a nível nacional ou da União. No 
entanto, essas convenções devem respeitar o fundamento do direito à proteção de dados 
pessoais e ser proporcionais ao fim legítimo prosseguido. Além disso, qualquer tratamento de 
dados pessoais efetuado nesta base deve, obviamente, também respeitar todos os outros 
aspetos do presente regulamento.

Alteração 43
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 81.º; ou

(h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, incluindo a investigação histórica, 
estatística ou científica, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
81.º; ou

Or. en

Justificação

Este esclarecimento é necessário para salvaguardar o tratamento de dados médicos 
utilizados para fins de investigação histórica, estatística ou científica. Os cientistas utilizam 
em grande medida os registos e os biobancos de doentes para efetuarem investigações 
clínicas, epidemiológicas e translacionais pelo que é necessário assegurar o tratamento de 
dados pessoais para fins no domínio da saúde.

Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) O tratamento de dados relacionados 
com condenações penais ou outras medidas 
de segurança conexas for efetuado sob o 
controlo de uma autoridade, ou se o 
tratamento for necessário ao respeito de 
uma obrigação jurídica ou regulamentar à 
qual o responsável pelo tratamento está 
sujeito ou à execução de uma missão 
efetuada por motivos importantes de 
interesse público, na medida em que esse 
tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um Estado-
Membro que preveja garantias adequadas.
O registo completo das condenações penais 
só pode ser conservado sob o controlo das 
autoridades públicas.

(j) O tratamento de dados relacionados 
com condenações penais ou outras medidas 
de segurança conexas for efetuado sob
reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º-A ou sob a 
supervisão de uma autoridade de controlo, 
ou se o tratamento for necessário ao 
respeito ou para evitar uma violação de 
uma obrigação jurídica ou regulamentar à 
qual o responsável pelo tratamento está 
sujeito ou à execução de uma missão 
efetuada por motivos importantes de 
interesse público, na medida em que esse 
tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um Estado-
Membro que preveja garantias adequadas.
O registo completo das condenações penais 
só pode ser conservado sob o controlo das 
autoridades públicas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração clarifica a formulação da Comissão acrescentando a supervisão por 
uma autoridade de controlo para os organismos que tratam dados relativos a condenações 
penais. A alteração esclarece igualmente que nem todos os casos de tratamento realizados 
para efeitos de cumprimento de um requisito legal ou regulamentar são especificamente 
exigidos pela lei. Em alguns casos, esse tratamento é realizado no âmbito de um processo de 
gestão prudente dos riscos concebido para impedir uma violação da lei.

Alteração 45
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com artigo 86.º, a fim de a 
especificar mais concretamente os 
critérios, as condições e garantias 
adequados aplicáveis ao tratamento das 
categorias de dados especiais a que se 
refere o n.º 1, bem como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. en
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Alteração 47
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam, incluindo as 
cláusulas e condições gerais do contrato, 
se o tratamento se basear no artigo 6.º, 
n.º1, alínea b), bem como os interesses 
legítimos prosseguidos pelo responsável 
pelo tratamento, se o tratamento se basear 
no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

(b) Finalidades do tratamento, incluindo os 
interesses legítimos prosseguidos pelo 
responsável pelo tratamento, se o 
tratamento se basear no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea f);

Or. en

Justificação

O requisito de comunicação dos termos e das condições gerais do contrato é um assunto que 
já está adequadamente regulamentado pelo Direito Civil. Do ponto de vista da proteção de 
dados, é, portanto, apenas necessário fornecer as informações que dizem respeito à 
finalidade e aos interesses legítimos do tratamento.

Alteração 48
Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

Suprimido

Or. en

Justificação

Em muitos casos, o tempo de conservação dos dados não pode ser determinado com 
antecedência (como, por exemplo, no caso de um contrato de duração indeterminada). Por 
outro lado, pode ainda haver uma necessidade legítima de manter a conservação dos dados 
mesmo após o termo da relação contratual.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Direito de apresentar uma queixa à
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;

(e) Direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo;

Or. en

Justificação

O dever de especificar as coordenadas de contacto da autoridade de controlo, a par da 
responsabilidade em relação a qualquer informação errónea, exigiria uma revisão 
permanente da informação em questão, o que seria desproporcional, nomeadamente para as 
pequenas e médias empresas.

Alteração 50
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Quaisquer outras informações 
necessárias para assegurar à pessoa em 
causa um tratamento leal, tendo em conta 
as circunstâncias específicas em que os 
dados pessoais são recolhidos.

Suprimido

Or. en

Justificação

A extensão geral das obrigações em matéria de informação já por si consideráveis é 
suscetível de conduzir a uma grande insegurança jurídica. A formulação da alteração não 
permite, nem à empresa em questão nem ao consumidor, avaliar, com segurança jurídica, 
que informações devem ser disponibilizadas em cada caso concreto.

Alteração 51
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os dados pessoais tiverem 
sido recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-

2. Sempre que os dados pessoais tiverem 
sido recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
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lo, para além da informação referida no n.º 
1, do caráter obrigatório ou facultativo de 
fornecer os dados pessoais, bem como das 
eventuais consequências de não fornecer 
esses dados.

lo, para além da informação referida no n.º 
1, do caráter obrigatório de fornecer os 
dados pessoais.

Or. en

Justificação

The information needs of data subjects are adequately taken into account, if they are 
informed whether the data provision is obligatory. Where this is not indicated, the provision 
of the data is consequently optional. The consumer is already accustomed to this practice. 
There is no reason to change this effective and functioning system. Information about whether 
the provision of information is mandatory or optional and the possible consequences of the 
refusal of the data would unnecessarily expand the information requirements. It is also 
unnecessary in many cases because it is already obvious from the context. In the course of 
ordering a product it is for example necessary to specify a shipping address, so that the 
product can actually be delivered.

Alteração 52
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no 
n.º 1, da origem dos dados pessoais.

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no n.º 
1, da origem dos dados pessoais, exceto 
quando os dados provêm de uma fonte 
acessível ao público ou quando a 
transferência é exigida por lei ou ainda 
quando o tratamento é utilizado para 
finalidades relacionadas com as 
atividades profissionais da pessoa em 
questão.

Or. en

Justificação

Sem as exceções enumeradas na presente alteração, a obrigação de prestar informações 
sobre a origem dos dados seria desproporcionada.
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Alteração 53
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O direito da pessoa em questão à liberdade de escolha em matéria de informações será 
tomado em consideração de forma adequada se a informação pertinente for prestada nesse 
momento.

Alteração 54
Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os dados não forem recolhidos junto do 
titular de dados ou os dados tratados não 
permitirem uma verificação da identidade 
(dados indiretamente identificáveis ou sob 
pseudónimo) e a comunicação dessas 
informações se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado ou

Or. en
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Justificação

O direito de acesso implica que o responsável pelo tratamento pode identificar plenamente a 
pessoa em questão, o que nem sempre é o caso, nomeadamente quando este apenas detém 
informações identificáveis de forma indireta.

Alteração 55
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Existência do direito de solicitar ao 
responsável pelo tratamento a retificação 
ou o apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito, ou de se opor ao 
tratamento desses dados pessoais;

(e) Existência do direito de solicitar ao 
responsável pelo tratamento a retificação
em conformidade com o artigo 16.º ou o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito, ou de se opor ao 
tratamento desses dados pessoais;

Or. en

Alteração 56
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Direito de apresentar uma queixa à
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;

(f) Direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo;

Or. en

Justificação

O dever de especificar as coordenadas de contacto da autoridade de controlo, a par da 
responsabilidade em relação a qualquer informação errónea, exigiria uma revisão 
permanente da informação em questão, o que seria desproporcional, nomeadamente para as 
pequenas e médias empresas.

Alteração 57
Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis à 
comunicação ao titular de dados do 
conteúdo dos dados pessoais referidos no 
n.º 1, alínea g).

Suprimido

Or. en

Alteração 58
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, 
especialmente em relação a dados pessoais 
que tenham sido disponibilizados pelo 
titular dos dados quando ainda era uma 
criança, sempre que se aplique um dos 
motivos seguintes:

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 
apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação do tratamento
ulterior desses dados, especialmente em 
relação a dados pessoais que tenham sido 
disponibilizados pelo titular dos dados 
quando ainda era uma criança, sempre que 
se aplique um dos motivos seguintes:

Or. en

Alteração 59
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O titular dos dados retira o 
consentimento sobre o qual é baseado o 
tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), ou se o período de conservação
consentido tiver terminado e não existir 

(b) O titular dos dados retira o 
consentimento sobre o qual é baseado o 
tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), ou se o período de retenção
consentido tiver terminado e não existir 
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outro fundamento jurídico para o 
tratamento dos dados;

outro fundamento jurídico para o 
tratamento dos dados ou ainda se, para 
garantir a supressão de todos os dados, 
isso requeresse um esforço 
desproporcional por parte do responsável 
pelo tratamento dos dados;

Or. en

Alteração 60
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo ao caráter da Internet e às possibilidades de publicação de informações em linha 
em vários sites a nível mundial, esta disposição não é exequível.

Alteração 61
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem demora, salvo 
quando a conservação dos dados seja 
necessária:

3. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar o apagamento sem demora, em 
conformidade com as condições previstas 
no n.º 1 e na medida do que lhe for 
técnica ou praticamente exequível, salvo 
quando a conservação dos dados seja 
necessária:

Or. en

Justificação

A referência ao n.º 1 constitui uma clarificação a fim de evitar a impressão de que as 
condições estabelecidas nos n.os 1 e 3 são contraditórias.

Alteração 62
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para o cumprimento de uma obrigação 
jurídica de conservação de dados pessoais 
prevista pelo direito da União ou pela 
legislação de um Estado-Membro à qual o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito; 
a legislação do Estado-Membro deve 
responder a um objetivo de interesse 
público, respeitar o conteúdo essencial do 
direito à proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido;

(d) Para o cumprimento de uma obrigação 
jurídica de conservação de dados pessoais 
prevista pelo direito da União ou pela 
legislação de um Estado-Membro à qual o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito;

Or. en

Justificação

É possível que legislações de outros Estados-Membros exijam que o responsável pelo 
tratamento recuse o direito a ser esquecido. Os dados podem ter de ser conservados, por 
exemplo, para fins de contabilidade no âmbito da prestação de informações financeiras.
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Alteração 63
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O responsável pelo tratamento deve 
conservar os dados pessoais de modo a 
assegurar que, com base numa oposição 
nos termos do artigo 19.º, seja excluído o 
tratamento posterior dos dados em 
questão.

Or. en

Justificação

Uma objeção ao tratamento de dados pessoais nos termos do artigo 19.º exclui regularmente 
o tratamento futuro dos dados em questão. Para garantir que não sejam efetivamente 
utilizados para tratamentos futuros, esses dados não devem ser apagados, mas bloqueados ou 
marcados de outra forma.

Alteração 64
Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 65
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado de 
utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa.

1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento, 
quando tecnicamente viável e apropriado,
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado de 
utilização corrente e que permita utilização 
posterior pela pessoa em causa.

Or. en

Alteração 66
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de transmitir 
esses dados pessoais e quaisquer outras 
informações que forneceu e que são 
conservadas por um sistema de tratamento 
automatizado, para outro sistema, sob um 
formato eletrónico de uso corrente, sem 
que o responsável pelo tratamento a quem 
os dados são retirados o possa impedir.

2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito, quando 
tecnicamente viável e apropriado, de 
transmitir esses dados pessoais e quaisquer 
outras informações que forneceu e que são 
conservadas por um sistema de tratamento 
automatizado, para outro sistema, sob um 
formato eletrónico de uso corrente, sem 
que o responsável pelo tratamento a quem 
os dados são retirados o possa impedir.

Or. en
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Alteração 67
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os direitos referidos nos n.ºs 1 e 2 
não devem prejudicar os direitos e as 
liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou os direitos de 
propriedade intelectual. Estas 
considerações não devem resultar na 
recusa total de prestação de informações 
ao titular dos dados.

Or. en

Justificação

Utilização da linguagem do considerando 51 no tocante ao acesso aos dados.  Convém ter em 
devida conta os limites à portabilidade dos dados, especialmente no que se refere aos 
interesses legítimos das empresas na proteção do segredo comercial e dos direitos de 
propriedade intelectual, em termos razoáveis.

Alteração 68
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O formato eletrónico, as 
funcionalidades conexas e os 
procedimentos para a transmissão de dados 
pessoais são determinados pelo 
responsável pelo tratamento em função 
das normas industriais disponíveis mais 
apropriadas ou de acordo com o definido 
pelas partes interessadas do setor ou pelos 
organismos de normalização.

Or. en

Justificação

As organizações devem ter a possibilidade de determinar o formato da transmissão de dados 
pessoais de acordo com o produto e serviço em questão, bem como com a tecnologia mais 
corrente. A modificação supra garantirá a flexibilidade necessária neste sentido.
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Alteração 69
Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento, por motivos 
relacionados com a sua situação particular, 
ao tratamento dos seus dados pessoais com 
base no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) e f),
salvo se o responsável pelo tratamento 
apresentar razões imperiosas e legítimas 
que prevaleçam sobre os interesses ou 
direitos e liberdades fundamentais da 
pessoa em causa.

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento, nos casos 
previstos no artigo 6.º, n.º 1, alíneas d), e) 
e f), por motivos preponderantes e de 
proteção relacionados com a sua situação 
particular, ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Em caso de oposição justificada, 
o tratamento por parte do responsável já 
não poderá fazer referência a esses dados.

Or. en

Justificação

As alterações refletem a disposição relativa à oposição do artigo 14.º, alínea a), da Diretiva 
95/46/CE, a qual é eficaz e já deu provas. Não há razão para mudar o sistema atual. Não 
existem problemas práticos conhecidos neste domínio que justifiquem uma mudança 
legislativa.  Tal é especialmente válido atendendo a que o regulamento será de aplicação 
direta, não proporcionando, por conseguinte, a flexibilidade da diretiva.

Alteração 70
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) For necessário para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou 
para servir o interesse público, tal como 
previsto no artigo 5.º, alíneas d) e e);

Or. en

Alteração 71
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) For necessário para proteger os 
direitos de outros titulares de dados, por 
exemplo, para fins de deteção de fraude, 
irregularidades ou outras atividades 
ilegais segundo o Direito da União ou dos 
Estados-Membros;

Or. en

Alteração 72
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) Disser respeito a dados tornados 
anónimos. 

Or. en

Justificação

Dados tornados anónimos de forma permanente na aceção do artigo 4.º, primeiro parágrafo, 
ponto 2-B (novo).

Alteração 73
Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis a medidas adequadas 
que garantam a defesa dos legítimos 
interesses do titular dos dados, em 
conformidade com o n.º 2.

Suprimido

Or. en
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Alteração 74
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 75
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Políticas de gestão dos dados claras 
e acessíveis que sejam proporcionadas 
relativamente ao volume e ao tipo dos 
dados pessoais tratados pelo responsável e 
ao risco de dano à proteção de dados 
associado a esse tratamento;

Or. en

Justificação

As alíneas aditadas destinam-se a servir de base para um verdadeiro mecanismo aplicável de 
prestação de contas que possa ser suficientemente flexível para acomodar tanto as grandes 
empresas como as organizações mais pequenas. Este conceito está em consonância com as 
melhores práticas já em vigor noutros regimes de conformidade, tais como as disposições 
anticorrupção.

Alteração 76
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Provas do empenho dos quadros 
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superiores em aplicar em toda a empresa 
políticas de gestão dos dados destinadas a 
garantir o cumprimento do presente 
Regulamento.

Or. en

Justificação

As alíneas aditadas destinam-se a servir de base para um verdadeiro mecanismo aplicável de 
prestação de contas que possa ser suficientemente flexível para acomodar tanto as grandes 
empresas como as organizações mais pequenas. Este conceito está em consonância com as 
melhores práticas já em vigor noutros regimes de conformidade, tais como as disposições 
anticorrupção.

Alteração 77
Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 78
Proposta de regulamento
Artigo 23 – título

Texto da Comissão Alteração

Proteção de dados desde a conceção e por 
defeito

Proteção de dados desde a conceção
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Or. en

Alteração 79
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
exigências aplicáveis às medidas e aos 
mecanismos adequados referidos nos n.ºs 
1 e 2, em especial quanto à proteção de 
dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 80
Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. 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

Alteração 81
Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A designação de um representante pelo Suprimido
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responsável pelo tratamento não 
prejudica as ações judiciais que possam 
vir a ser intentadas contra o próprio 
responsável pelo tratamento.

Or. en

Justificação

O representante atua em nome do responsável pelo tratamento e é o responsável na UE. Non 
bis in idem.

Alteração 82
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação de 
todas as operações de tratamento de dados 
efetuadas sob a sua responsabilidade.

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação das 
políticas e medidas adotadas com vista a 
garantir que o tratamento de dados 
pessoais sob a sua responsabilidade seja 
efetuado em conformidade com o artigo 
22.º..

Or. en

Justificação

Um requisito normativo de documentação para cada atividade de tratamento de dados é 
irrealista tanto para as empresas multinacionais como para as empresas mais pequenas e 
não conduziria a uma maior proteção da privacidade dos clientes.  A alteração proposta 
evita programas de conformidade legalistas e onerosos em matéria de proteção de dados 
pessoais que geram burocracia mas não se traduzem em melhores práticas operacionais no 
terreno.

Alteração 83
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A documentação deve conter as 
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informações necessárias para que a 
autoridade de controlo comprove que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante respeitaram o presente 
regulamento, incluindo uma descrição de 
todas as medidas e mecanismos internos 
pertinentes com vista ao cumprimento do 
artigo 22.º.

Or. en

Justificação

Um requisito normativo de documentação para cada atividade de tratamento de dados é 
irrealista tanto para as empresas multinacionais como para as empresas mais pequenas e 
não conduziria a uma maior proteção da privacidade dos clientes.  A alteração proposta 
evita programas de conformidade legalistas e onerosos em matéria de proteção de dados 
pessoais que geram burocracia mas não se traduzem em melhores práticas operacionais no 
terreno.

Alteração 84
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Essa documentação deve consistir, pelo 
menos, nas seguintes informações:

Suprimido

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;
(b) Nome e contactos do responsável pela 
proteção dos dados, caso existam;
(c) Finalidades do tratamento, incluindo 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);
(d) Descrição das categorias de titulares 
de dados e das categorias de dados
pessoais que lhes digam respeito;
(e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
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a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;
(g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;
(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 85
Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 
referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias, incluindo a 
atribuição de pseudónimos, para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Artigo 30 – 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 
medidas técnicas e organizativas referidas 
nos n.ºs 1 e 2, incluindo determinar em 
que consistem as técnicas mais recentes, 
para setores específicos e em situações 
específicas de tratamento de dados, 
nomeadamente atendendo à evolução das 
técnicas e a soluções de proteção da 
privacidade e dos dados desde a conceção, 
bem como por defeito, salvo se for 
aplicável o n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 88
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais 
relacionada com categorias especiais de 
dados pessoais, dados pessoais sujeitos ao 
sigilo profissional, dados pessoais 
relacionados com infrações penais ou 
com a suspeita de um ato criminoso ou 
dados pessoais relacionados com contas 
bancárias ou cartões de crédito, que 
ameacem gravemente os direitos ou os 
interesses legítimos do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento notifica sem 
demora injustificada a autoridade de 
controlo da violação de dados pessoais. 

Or. en

Justificação

A notificação de violações de dados pessoais deve ser qualitativa e não meramente 
quantitativa.  Se ocorrer uma violação substancial grave suscetível de prejudicar os titulares 
de dados, o responsável pelo tratamento deve, antes de tudo, concentrar os seus esforços na 
retificação da infração antes de dela notificar a autoridade de controlo.  A fixação de prazos 
firmes, mas impraticáveis, para todas as formas possíveis de violações de dados conduziria a 
uma falta de controlo de qualidade quanto àquilo que constitui uma verdadeira ameaça para 
os titulares de dados e, pior ainda, o seu volume e frequência poderiam sobrecarregar as 
autoridades de controlo com notificações.

Alteração 89
Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à determinação da 
violação de dados referida nos n.ºs 1 e 2, e 
às circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

Suprimido
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Or. en

Alteração 90
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
referida no artigo 3.º, n.º 1, representar 
uma ameaça grave aos direitos ou 
interesses legítimos do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere esse artigo, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

Or. en

Justificação

Para garantir a proporcionalidade, é necessário restringir qualitativamente este requisito de 
notificação a determinados tipos de dados pessoais e apenas no caso de efeitos adversos 
graves. Tal impedirá que as autoridades competentes sejam sobrecarregadas com relatórios 
sobre reclamações menores.

Alteração 91
Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às circunstâncias em 
que uma violação de dados pessoais seja 
suscetível de afetar negativamente os 
dados pessoais, tal como referido no n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Alteração 92
Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As seguintes operações de tratamento, 
em especial, apresentam os riscos 
específicos referidos no n.º 1:

2. As seguintes operações de tratamento 
apresentam os riscos específicos referidos 
no n.º 1:

Or. en

Justificação

Em prol da segurança jurídica, é necessário definir claramente e de forma exaustiva quais os 
riscos em causa.

Alteração 93
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

Justificação

Solicitar as opiniões dos titulares de dados representa um encargo desproporcionado para os 
responsáveis pelo tratamento de dados.

Alteração 94
Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Consulta prévia
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Or. en

Justificação

Coerência interna com os objetivos enunciados no considerando 70.

Alteração 95
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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Prior authorization or consultation with supervisory authorities will lead to a misallocation 
of privacy resources and place a significant burden on already overextended supervisory 
authorities, create significant, inevitable delays in the rollout of new products and services, 
and generally disincentivise the creation of effective corporate privacy programmes. 
Requiring enterprises that have invested in these internal programmes to submit to 
compulsory consultation with the supervisory authority will have an adverse impact on their 
ability to develop and release to the market new products and services which benefit 
consumers and the economy.
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Alteração 96
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, consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de categorias especiais de 
dados pessoais em conformidade com o 
artigo 9.º, 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

Justificação

É importante dispor de um modelo de consulta prévia baseado no risco.  A necessidade de 
notificar de cada vez que um tratamento é modificado gerará uma quantidade enorme de 
notificações à autoridade de controlo e é altamente improvável que esta possa tratá-las 
todas. Só deverá ser exigida uma notificação para as operações que tratem dados 
confidenciais ou quando é criado um subcontratante.

Alteração 97
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.

4. A autoridade de controlo deve elaborar e 
tornar pública uma lista dos tipos de 
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.

Or. en
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Alteração 98
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 a lista prevista no n.º 4 
envolver tipos de 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.

Or. en

Alteração 99
Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no n.º 
2, alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 100
Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o
subcontratante assegura que o delegado 

1. A direção executiva do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante apoia o 
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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.

delegado para a proteção de dados no 
desempenho das suas funções e 
obrigações e fornece pessoal, instalações, 
equipamentos e quaisquer outros recursos 
necessários ao exercício das funções e 
atribuições referidas no artigo 37.º

Or. en

Justificação

As funções e obrigações do delegado para a proteção de dados devem também ser definidas a 
um nível mais estratégico para assegurar a eficácia da proteção de dados com a estrutura 
hierárquica adequada até à direção executiva.

Alteração 101
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 a documentação de base 
referida no artigo 28.º é conservada;

Or. en

Alteração 102
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 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) Desenvolver processos para controlar, 
documentar, notificar e comunicar
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

Or. en

Alteração 103
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Acompanhar a realização da avaliação 
de impacto sobre a proteção de dados pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante, bem como os pedidos de 
autorização prévia ou de consulta prévia, se 
necessário, nos termos dos artigos 33.º e 
34.º;

(f) Desenvolver processos que 
acompanhem a realização da avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante, bem como os pedidos de 
autorização prévia ou de consulta prévia, se 
necessário, nos termos dos artigos 33.º e 
34.º;

Or. en

Alteração 104
Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Assegurar a existência de medidas 
de prestação de contas tal como definidas 
no artigo 22.º, n.º 2, alíneas c) a e-B).

Or. en

Justificação

Clarificação do papel central do responsável pela proteção de dados na cadeia de 
responsabilidade perante a direção executiva.

Alteração 105
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) Prestar assistência na 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;
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Or. en

Alteração 106
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 
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.

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem 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 e às autoridades dos 
Estados-Membros 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

Esta alteração promove e permite a criação de um sistema em que as entidades reguladoras 
acreditam avaliadores independentes, tanto para avaliações globais de empresas como para 
avaliações específicas de produtos ou tecnologias.

Alteração 107
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 

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

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 que transfira 
dados a nível internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

Or. en

Alteração 108
Proposta de regulamento
Artigo 42 – parágrafo 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, 
se declaradas de aplicabilidade geral pela 
Comissão nos termos do artigo 62.º, n.º 1, 
alínea b);  ou

Or. en

Justificação

Não há justificação para ativar o mecanismo de controlo da coerência para a adoção de 
cláusulas-tipo; neste caso isso também não acontece.

Alteração 109
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 

4. Sempre que uma transferência tiver por 
base cláusulas contratuais como as 
referidas no n.º 2, alínea d), o responsável 
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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.

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 
que 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.

Or. en

Justificação

The consistency mechanism should be used only when justified, i.e. when the  transfer 
substantially affects the free movement of data, but not when it affects data subjects for more 
than one Member State, as that penalizes with more administrative burden those controllers 
and processors that have activities in more than one member state. The competent 
supervisory authority, the hosting competent authority should not have its competence in its 
territory undermined.  The so called one-stop shop would be significantly undermined
otherwise.  As this is a regulation that is directly applicable in all Member States, there 
should be no doubt that the competent supervisory authority of the controller or the processor 
will only authorize contractual clauses applicable to the controller or the processor. The 
consistency mechanism can however apply in cases where the transfer of data is to be 
prohibited, or there is already a possibility to coordinate investigations. Finally, an 
equivalent obligation to submit the approval of contractual clauses by the Article 29 WP does 
not exist in the current legislative homework (i.e. Directive 95/46).

Alteração 110
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 aprova as 
regras vinculativas para empresas, desde 
que estas:

Or. en
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Justificação

Não há justificação para ativar o mecanismo de controlo da coerência para a adoção de 
regras vinculativas para empresas; tal não acontece no âmbito do atual quadro de proteção 
de dados. 

Alteração 111
Proposta de regulamento
Artigo 44 – título

Texto da Comissão Alteração

Derrogações Outras razões legítimas para as 
transferências internacionais

Or. en

Alteração 112
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.

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, e se o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tiver
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.

Or. en

Justificação

Na nossa sociedade atual, que assenta no acesso a dados, não há qualquer justificação para 
excluir as transferências frequentes ou maciças, dado que tal não reflete a realidade dos 
fluxos de dados e seria contrário ao objetivo de assegurar a livre circulação de dados.
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Alteração 113
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 pelas 
convenções internacionais e pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

Or. en

Justificação

O interesse público pode ser igualmente expresso nas convenções internacionais, mesmo na 
ausência de disposições legislativas nacionais ou da UE específicas. Essas convenções devem 
respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e ser proporcionais ao objetivo 
legítimo visado. Além disso, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado nesta base teria 
obviamente também de respeitar todos os restantes aspetos do regulamento.

Alteração 114
Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
«motivos importantes de interesse 
público» na aceção do n.º 1, alínea d), 
bem como os critérios e requisitos 
aplicáveis às garantias adequadas 
referidos no n.º 1, alínea h).

Suprimido

Or. en
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Alteração 115
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 
Comissão.

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
uma autoridade pública de controlo 
principal responsável 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 
Comissão.

Or. en

Justificação

Deve ser claramente designada uma autoridade de controlo principal para racionalizar o 
funcionamento de um verdadeiro balcão único.

Alteração 116
Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. 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. As autoridades 
de controlo só podem impor sanções aos 
responsáveis pelo tratamento ou aos 
subcontratantes cujo estabelecimento 
principal se situe no mesmo Estado-
Membro ou, em articulação com os 
artigos 56.º e 57.º, se a autoridade 
competente do estabelecimento principal 
não tomar medidas.

Or. en
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Justificação

A presente alteração clarifica e sublinha o papel das autoridades de controlo no que se refere 
a sanções.

Alteração 117
Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A autoridade de controlo exerce com 
total independência as funções que lhe 
forem atribuídas.

1. A autoridade de controlo exerce com 
total independência as funções que lhe 
forem atribuídas, sem prejuízo das 
disposições em matéria de cooperação e 
coerência que figuram no capítulo VII.

Or. en

Justificação

É necessário ter devidamente em conta as obrigações das autoridades de controlo perante 
todas as outras ao abrigo do mecanismo de controlo da coerência.

Alteração 118
Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Assegurar o respeito da autorização 
prévia e da consulta prévia referidas no 
artigo 34.º;

(d) Assegurar o respeito da autorização 
prévia referida no artigo 34.º;

Or. en

Alteração 119
Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Informar o responsável pelo 
tratamento e/ou o subcontratante dos 
recursos judiciais existentes contra as 
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suas decisões.

Or. en

Justificação

As disposições relativas aos poderes das autoridades de controlo em relação aos 
responsáveis pelo tratamento e/ou aos subcontratantes devem ser completadas com garantias 
jurídicas claras para os responsáveis pelo tratamento e/ou os subcontratantes.

Alteração 120
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 
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.

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 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.

Or. en

Alteração 121
Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades de controlo devem 
estabelecer as modalidades práticas de 
ações de cooperação específicas.

4. As autoridades de controlo devem 
estabelecer, no seu regulamento interno,
as modalidades práticas de ações de 
cooperação específicas. O regulamento 
interno deve ser publicado no Jornal 
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Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 122
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, 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, ao 
responsável pelo tratamento ou ao 
subcontratante em questão e à Comissão.

Or. en

Justificação

Não existem garantias jurídicas para as empresas diretamente afetadas por estas medidas.

Alteração 123
Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados adota o seu regulamento interno e 
determina as suas modalidades de 

2. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados adota o seu regulamento interno e 
determina as suas modalidades de 
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funcionamento. Em especial, adota 
disposições relativas à continuação do 
exercício de funções aquando do termo do 
mandato de um membro ou em caso de 
demissão de um membro, à criação de 
subgrupos para temas ou setores 
específicos e aos procedimentos que aplica 
relativamente ao mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º.

funcionamento. Em especial, adota 
disposições relativas à continuação do 
exercício de funções aquando do termo do 
mandato de um membro ou em caso de 
demissão de um membro, à criação de 
subgrupos para temas ou setores 
específicos e aos procedimentos que aplica 
relativamente ao mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º e às 
garantias jurídicas aplicáveis aos 
responsáveis pelo tratamento ou aos 
subcontratantes em questão.

Or. en

Justificação

Não existem garantias jurídicas claras para os responsáveis pelo tratamento ou os 
subcontratantes em questão.

Alteração 124
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 intencional 
ou negligente da infração, as categorias 
particulares de dados pessoais, o grau de 
responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação.

Or. en
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Justificação

O facto de se tratar ou não de um «dado sensível» deve igualmente influenciar o nível do 
montante da sanção aplicada.

Alteração 125
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

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. A autoridade de controlo pode emitir 
uma advertência por escrito sem impor 
qualquer sanção. A autoridade de 
controlo pode aplicar uma multa até 
1 000 000 EUR, em caso de violações 
repetidas e deliberadas, ou, no caso de 
uma empresa, até 1 % do seu volume de 
negócios mundial anual.

(a) Uma pessoa singular proceda ao 
tratamento de dados sem fins comerciais; 
ou
(b) Uma empresa ou uma organização 
com menos de 250 assalariados proceda 
ao tratamento de dados exclusivamente 
como atividade acessória das suas 
atividades principais.

Or. en

Justificação

Deve manter-se o montante máximo da multa que pode ser aplicada por uma autoridade de 
controlo e que pode ascender a 1 milhão de euros e, para as empresas, a 1 % do seu volume 
de negócios mundial anual. No entanto, deve manter-se a independência das autoridades de 
controlo prevista no artigo 8.º, n.º 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Além disso, o mecanismo de controlo da coerência e, nomeadamente, o artigo 58.º, 
n.ºs 3 e 4, pode contribuir para uma política harmonizada na UE em matéria de sanções 
administrativas.

Alteração 126
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

Or. en

Alteração 127
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não estabeleça os mecanismos que 
permitam aos titulares de dados 
apresentar pedidos ou não responda 
atempadamente ou não o faça no formato 
exigido às pessoas em causa, nos termos 
do artigo 12.º, n.ºs 1 e 2;

Suprimido

Or. en

Alteração 128
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cobre uma taxa pelas informações ou 
respostas aos pedidos dos titulares de 
dados, em violação do artigo 12.º, n.º 4;

Suprimido

Or. en

Alteração 129
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

Or. en

Alteração 130
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça 
as informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 131
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 132
Proposta de regulamento
Artigo 79 – parágrafo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 
todas as medidas necessárias para 
informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 133
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 134
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 135
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 136
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Não respeite, nos casos que não 
envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica.

Suprimido

Or. en

Alteração 137
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:

Suprimido



PE496.562v01-00 78/89 PA\913984PT.doc

PT

Or. en

Alteração 138
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos artigos 
6.º, 7.º e 8.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 139
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos artigos 
9.º e 81.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 140
Proposta de regulamento
Artigo 79 – parágrafo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 141
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 142
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 143
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 144
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 145
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 146
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 147
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 148
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 149
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

(l) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;

Suprimido

Or. en
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Alteração 150
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

(m) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1;

Suprimido

Or. en

Alteração 151
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, n.º 
3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e do 
artigo 53.º, n.º 2;

Suprimido

Or. en

Alteração 152
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do artigo 
84.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 153
Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
atualizar os montantes das multas 
administrativas previstas nos n.ºs 4, 5 e 6, 
tendo em conta os critérios referidos no 
n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 154
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 
literária, desde que sejam necessárias para
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

O Capítulo II (princípios gerais), o 
Capítulo III (direitos do titular dos dados), 
o Capítulo IV (responsável pelo tratamento 
e subcontratante), o Capítulo V
(transferência de dados pessoais para 
países terceiros e organizações 
internacionais), o Capítulo VI (autoridades 
de controlo independentes), o Capítulo VII 
(cooperação e coerência), bem como os 
artigos 73.º, 74.º, 76.º e 79.º do Capítulo 
VIII (vias de recurso, responsabilidade e 
sanções) não se aplicam aos tratamentos 
de dados pessoais efetuados para fins 
exclusivamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária, a fim de
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

Or. en

Justificação

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
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applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Alteração 155
Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições de direito interno 
que adote nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, n.º 
2 e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Suprimido

Or. en

Alteração 156
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

Alteração 157
Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 158
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 em 
conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea j), o tratamento de dados pessoais 
relacionados com condenações ou 
medidas de segurança conexas é 
permitido se forem previstas medidas 
adequadas para proteger os direitos e as 
liberdades fundamentais dos titulares de 
dados e se o mesmo for efetuado:
(a) Para efeitos de prevenção, 
investigação ou deteção de criminalidade 
financeira, ou
(a) Por razões de interesse público, como 
a proteção contra ameaças 
transfronteiriças da criminalidade 
financeira,
e, em qualquer caso, deve ser 
necessariamente efetuado sem que seja 
solicitado o consentimento do titular dos 
dados, de modo a não pôr em causa esses 
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objetivos.

Or. en

Justificação

The amendment adds a provision in order to allow the processing of criminal convictions 
data for the purpose of the prevention of financial crime. The EU has demonstrated its 
commitment to fight against financial crime with recent initiatives such as the review of the 
Anti-Money laundering Directive, the anti-corruption package, the anti-fraud strategy, and 
the establishment of the European Parliament special committee on organised crime, 
corruption and money laundering. This provision is therefore a needed complementary 
measure that will allow an effective fight against financial crime.  Finally, no consent should 
be asked in this scenario as this would not be forthcoming. Actors of financial crime would 
not be keen in providing consent and this would therefore defeat the purpose of processing 
the data.

Alteração 159
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;

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

Or. en

Alteração 160
Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se os dados pessoais forem 
recolhidos para fins estatísticos e de saúde 
pública, devem ser tornados anónimos 
imediatamente a seguir ao fim da sua 
recolha e das operações de controlo ou 
correspondência, exceto se os dados que 
permitem a identificação continuarem a 
ser necessários para fins estatísticos[1] e 
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de saúde pública, como a investigação 
epidemiológica, translacional e clínica.

Or. en

([1] N.º 8 do anexo à Recomendação n.º R (97) 18 do Conselho da Europa relativa à 
Proteção de Dados Pessoais, Recolha e Processamento para Fins Estatísticos, adotada pelo 
Comité de Ministros, em 30 de setembro de 1997, na 602.ª reunião dos Delegados dos 
Ministros.)

Justificação

A investigação epidemiológica depende grandemente da utilização de "dados ligados" e não 
pode ser levada a cabo com dados totalmente anónimos ou sob pseudónimo. A investigação 
interligada é um luxo para certos países da União Europeia e, devido às medidas sugeridas 
no regulamento vinculativo em apreciação, existe o risco de se pôr termo a este tipo crucial 
de investigação.

Alteração 161
Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Quando se pede ao titular dos dados 
que dê o seu consentimento para que os 
dados médicos sejam tratados 
exclusivamente para fins de investigação 
no domínio da saúde pública, a opção do 
consentimento geral pode ser colocada à 
disposição do titular dos dados para fins 
de investigação epidemiológica, 
translacional e clínica.

Or. en

Justificação

In many fields of medicine and science, it is crucial for researchers to be able to follow the 
data of a certain patient they have been monitoring. This enables the researchers to 
understand and constantly improve their search for new treatments and cures. Importantly,
epidemiological research involves monitoring populations to decipher trends in lifestyle, 
genetics, diseases among others, and is crucial for furthering public health research, an 
example of which is patient registries. Thus record linkage should remain possible, when it 
comes to the case of using medical data solely for the furthering of public health research, 
specifically epidemiological, translational and clinical research. With respect to the point on 
broad consent, the current Directive on Data Protection (95/46/EC) allows for exceptions for 
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the processing of data for public health research and the general aim of the proposed 
Regulation is to apply the principle of explicit consent for the processing of personal data. 
For public health research purposes, such as epidemiological, clinical and translational 
research it becomes virtually impossible to acquire the consent of every single data subject 
required for research. Public health researchers need to have access to the past, current and 
future medical records of patients in order to conduct their research. The option of broad 
consent gives the data subject a measure of control over their data and the option for their 
data being used for furthering public health research.

Alteração 162
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.

Suprimido

Or. en

Alteração 163
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 

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2 e o 
artigo 43.º, n.º 3 é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.
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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. en

Alteração 164
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), e os artigos 6.º e 9.º da Diretiva 
2002/58/CE são suprimidos.

Or. en

Justificação

In their recent Opinion on Geolocation Services in Smart Mobile Devices, the Article 29 
Working Party acknowledges the relevant and primary legal framework for regulating 
location data should be the Directive 95/46EC. Since the GDPR now includes “location 
data” as defined in Article 4(1), deleting Article 2(c) and 9 of Directive 2002/58/EC ensures 
legal certainty and consistency for individuals and business, removes dual regulation and 
supports a harmonised internal market on location based services and location privacy. Such 
an internal market will help drive consumer confidence and trust supporting the digital 
agenda and growth. Article 6 of Directive 2002/58/EC did define “Traffic Data” as personal 
data without any exemptions. This was fully correct at the time the rule was established. 
However, today traffic data from publicly available electronic communications services is 
increasingly used for machine-to-machine (m2m) communication – the so-called Internet of 
the Things. Protecting such traffic data does however not require the same levels of 
protection such as personal data does.  The Internet of Things is crucial for the delivery of 
smart grids, smart cities and other technological innovations in the near future so it is 
incumbent on policymakers to provide a stable regulatory environment for such innovation.


