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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de regulamento mantém-se fiel aos princípios da Diretiva 95/46/CE e reforça os 
direitos dos cidadãos em matéria de proteção de dados pessoais. A relatora de parecer 
congratula-se com o trabalho realizado pela Comissão Europeia.

Neste contexto, a relatora de parecer gostaria de tecer as seguintes considerações:

Apesar das reservas expressas por algumas partes, a relatora de parecer gostaria de manter 
uma definição ampla de dados pessoais, bem como o princípio do consentimento explícito 
como fundamento para a licitude do tratamento. Ambos constituem condições necessárias 
para garantir uma proteção eficaz deste direito fundamental e aumentar a confiança dos 
nossos concidadãos, nomeadamente no mundo digital.

A relatora de parecer propõe ainda o reforço da proteção prevista para as crianças, mediante o 
alargamento do âmbito de aplicação do artigo 8.º, para que passe a incluir a venda de todos os 
bens e serviços e não se restrinja unicamente aos serviços da sociedade da informação.

Além disso, a relatora de parecer propõe a supressão do artigo 18.º, que introduz o direito à 
portabilidade dos dados. Este novo direito previsto na proposta de diretiva não traz qualquer 
mais-valia para os cidadãos no que diz respeito ao direito de acesso consagrado no artigo 15.º 
da proposta de regulamento, que permite ao titular dos dados obter a comunicação dos dados 
objeto de tratamento.

A relatora de parecer pretende introduzir, de maneira explícita, o princípio geral da 
responsabilidade do responsável pelo tratamento. Com efeito, a proposta de regulamento 
reforça as obrigações que incumbem aos responsáveis pelo tratamento, a fim de permitir um 
exercício eficaz dos direitos conferidos ao titular dos dados. Contudo, é necessário ir mais 
além para consagrar, de maneira explícita, este princípio geral de responsabilidade.

Convém igualmente reforçar o direito a ser esquecido. O artigo 17.º, n.º 2, impõe ao 
responsável pelo tratamento a obrigação de envidar os melhores esforços no que diz respeito 
aos dados tratados por terceiros. A relatora de parecer propõe a introdução de uma obrigação 
que incumba ao responsável pelo tratamento o dever de informar o titular dos dados do 
seguimento dado ao seu pedido pelos referidos terceiros.

As disposições relativas às transferências de dados para países terceiros ou organizações 
internacionais foram significativamente alargadas e clarificadas. A relatora de parecer propõe 
a introdução do sistema de reconhecimento mútuo das regras vinculativas para empresas, já 
instituído pelo Grupo de Trabalho do artigo 29.º. A autoridade competente na matéria deve 
ser a do local de estabelecimento principal do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante.

No tocante às competências das autoridades de controlo, a relatora de parecer congratula-se 
com a adoção do princípio do «balcão único», que simplifica o trabalho dos operadores 
económicos estabelecidos em vários Estados-Membros. Contudo, é necessário ter em conta 
que os cidadãos recorrem, em princípio, à autoridade do respetivo Estado-Membro de origem, 
e esperam que a referida autoridade tome as medidas necessárias para fazer respeitar os seus 
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direitos. A aplicação do princípio do balcão único não deve resultar na transformação das 
outras autoridades de controlo em simples «caixas de correio». A relatora de parecer sugere 
que se esclareça que a autoridade principal tem a obrigação de colaborar com as outras 
autoridades de controlo envolvidas e com a Comissão Europeia, em conformidade com o 
disposto no capítulo VII do Regulamento.

Em matéria de sanções administrativas, a relatora de parecer congratula-se com os 
significativos montantes previstos na proposta de regulamento. Todavia, as autoridades de 
controlo devem dispor de uma ampla margem de manobra quando aplicam multas. Recorde-
se que o artigo 8.º, n.º 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da UE consagra o princípio da 
independência das autoridades de controlo. O mecanismo de controlo da coerência poderá 
contribuir para uma política harmonizada no seio da UE em matéria de multas.

Por último, a proposta de regulamento engloba um número substancial de atos delegados e de 
execução. Alguns destes atos são necessários, pois acrescentam elementos não essenciais ao 
regulamento. Quanto a outros, a relatora de parecer propõe, pura e simplesmente, a sua 
supressão. Esta questão pode ser examinada separadamente pela Comissão dos Assuntos 
Jurídicos. Com efeito, nos termos do artigo 37.º, n.º 1, do Regimento do Parlamento Europeu, 
a Comissão dos Assuntos Jurídicos é competente para a verificação da base jurídica de 
qualquer iniciativa legislativa, e pode decidir, quer por iniciativa própria, quer a pedido da 
comissão competente quanto à matéria de fundo, sobre a utilização dos atos delegados e de 
execução.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos 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 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A integração económica e social 
resultante do funcionamento do mercado 
interno provocou um aumento significativo 
dos fluxos transfronteiriços. O 
intercâmbio de dados entre os 
intervenientes económicos e sociais, 
públicos e privados, intensificou-se na 
União Europeia. As autoridades nacionais 
dos Estados-Membros são chamadas, por 
força do direito da União, a colaborar e a 

(4) A integração económica e social 
resultante do funcionamento do mercado 
interno provocou um aumento significativo 
das atividades transfronteiriças. O 
intercâmbio de dados entre os 
intervenientes económicos e sociais, 
públicos e privados, intensificou-se na 
União Europeia. As autoridades nacionais 
dos Estados-Membros são chamadas, por 
força do direito da União, a colaborar e a 
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trocar entre si dados pessoais, a fim de 
poderem desempenhar as suas missões ou 
executar funções por conta de uma 
autoridade de outro Estado-Membro.

trocar entre si dados pessoais, a fim de 
desempenharem as suas missões ou 
executar funções por conta de uma 
autoridade de outro Estado-Membro.

Alteração 2
Proposta de regulamento

Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 



PE494.710v02-00 6/111 AD\930359PT.doc

PT

lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou 
comercial. Tal isenção também não deve 
ser aplicável aos responsáveis pelo 
tratamento de dados e a subcontratantes 
que forneçam os meios para o tratamento 
de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou
comercial, e que não envolva a 
disponibilização dos referidos dados a um 
número indefinido de pessoas. Tal isenção 
também não deve ser aplicável aos 
responsáveis pelo tratamento de dados e a 
subcontratantes que forneçam os meios 
para o tratamento de dados pessoais dessas 
atividades pessoais ou domésticas.

Justificação

É necessário clarificar o âmbito de aplicação desta exceção, nomeadamente devido à 
expansão das redes sociais, que permitem a partilha de informações com centenas de 
pessoas. O TJUE (processos C-101/01 e C-73/07) preconiza a disponibilidade «a um número 
indefinido de pessoas» como critério de aplicação desta exceção. A AEPD partilha da mesma 
opinião.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Num contexto de crescente oferta de novos serviços em linha e de evolução tecnológica 
constante, é necessário assegurar um nível elevado de proteção dos dados pessoais dos 
cidadãos. Uma análise caso a caso afigura-se, portanto, indispensável.

Alteração 5
Proposta de regulamento

Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada ao meio de comunicação 
utilizado, que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com conhecimento de causa ao tratamento 
de dados pessoais, incluindo ao validar 
uma opção por via informática, ao visitar 
um sítio na Internet, ou qualquer outra 
declaração ou conduta que indique 
claramente neste contexto que aceita o 
tratamento proposto dos seus dados 
pessoais. O silêncio ou a omissão não 
devem, por conseguinte, constituir um 
consentimento. Esta disposição não obsta 
a possibilidade de manifestar um 
consentimento ao tratamento dos dados, 
em conformidade com a Diretiva 
2002/58/CE, através da configuração 
adequada do programa de navegação ou 
de outra aplicação. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de tratamento 
realizadas com a mesma finalidade. Se o 
consentimento tiver de ser dado no 
seguimento de um pedido por via 
eletrónica, esse pedido tem de ser claro, 
conciso e não desnecessariamente 
perturbador para a utilização do serviço 
para o qual é fornecido.
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Alteração 6
Proposta de regulamento

Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante de uma empresa ou de um 
grupo de empresas deve ser designado de 
acordo com critérios objetivos e deve 
pressupor o exercício efetivo e real de 
atividades em matéria de dados 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.

Alteração 7
Proposta de regulamento

Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

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

respeito a determinados produtos e 
serviços, e quando esses produtos ou 
serviços são oferecidos sob condição de
consentimento para o tratamento de dados 
pessoais, ou quando uma alteração 
unilateral ou não essencial em termos de 
serviço não dá ao titular dos dados outra 
opção senão aceitar a alteração ou 
abandonar um recurso em linha no qual 
investiu uma quantidade significativa de 
tempo. Sempre que o responsável pelo 
tratamento é uma autoridade, só haveria 
desequilíbrio em caso de operações de 
tratamento específicas no âmbito das quais 
a autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Justificação

Muitos sítios Web de comunicação social levam os utilizadores a investir muito tempo e
energia no desenvolvimento de perfis em linha. Haveria um desequilíbrio evidente, no sentido 
da proposta da Comissão, em qualquer situação em que fosse dada ao utilizador a opção 
entre aceitar um novo e desnecessário tratamento de dados e abandonar o trabalho que já 
investiram no desenvolvimento do seu perfil. Ocorreria outro caso de manifesto desequilíbrio 
se o mercado para o serviço em questão é monopolístico/oligopolista, para que o titular dos 
dados não tenha de facto uma possibilidade real de escolher um prestador de serviços 
respeitador da privacidade. A portabilidade dos dados não iria resolver inteiramente esta 
questão, uma vez que não resolve a perda dos efeitos de rede em redes sociais maiores.

Alteração 8

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 

(38) Os interesses legítimos de uma pessoa
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 
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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.

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 ou os terceiros a quem os 
dados sejam comunicados devem ser 
obrigados a informar explicitamente a 
pessoa em causa sobre os interesses 
legítimos prosseguidos e sobre o direito de 
se lhe opor, sendo igualmente obrigados 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.

Justificação

Propõe-se que seja mantida a redação da Diretiva 95/46/CE. Recorde-se que o regulamento 
não diz respeito somente ao mundo digital, podendo ser igualmente aplicável às atividades 
fora de linha. Para o financiamento das suas atividades, alguns setores, como o da edição de 
jornais, precisam de recorrer a fontes externas para contactar potenciais novos assinantes. 

Alteração 9
Proposta de regulamento

Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Nem sempre é possível determinar com precisão o período exato de conservação dos dados 
pessoais, nomeadamente em caso de conservação para diversas finalidades.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

duração da sua conservação, da identidade
dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis.
O titular dos dados deve, além disso, ter o 
direito de obter do responsável pelo 
tratamento a comunicação dos dados 
pessoais objeto de tratamento e, a pedido 
apresentado por via eletrónica, uma cópia 
eletrónica dos dados de natureza não 
comercial em fase de tratamento sob 
formato interoperável e estruturado que 
permita utilização posterior. Estes direitos
não devem prejudicar os direitos e as 
liberdades de terceiros, incluindo o segredo 
comercial ou a propriedade intelectual e, 
particularmente, o direito de autor que 
protege o suporte lógico. Todavia, estas 
considerações não devem resultar na recusa 
total de prestação de informações ao titular 
dos dados.

Justificação

Nem sempre é possível determinar com precisão o período exato de conservação dos dados 
pessoais, nomeadamente em caso de conservação para diversas finalidades.

Alteração 12
Proposta de regulamento

Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido»
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 

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

que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente dos 
riscos inerentes ao tratamento, e mais tarde 
deseja suprimir esses dados pessoais, 
especialmente na internet. No entanto, deve 
ser permitido prolongar a conservação dos 
dados quando tal se revele necessário para 
efeitos de investigação histórica, 
estatística, conjunta ou científica, bem 
como por motivos de interesse público no 
domínio da saúde pública, nomeadamente 
para o tratamento de dados relativos à 
saúde para fins de cuidados de saúde, ou 
de exercício da liberdade de expressão, se 
esta for exigida por lei, ou se existir um 
motivo para limitar o tratamento dos dados 
em vez de os apagar.

Justificação

É de primordial importância para o titular de dados conservar um registo completo dos seus 
dados médicos, a fim de poder receber os melhores cuidados e tratamentos possíveis ao 
longo da sua vida. O direito ao esquecimento não se deve aplicar quando os dados são 
tratados para fins médicos, como previsto no artigo 81.º, alínea a).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo 
sobre os seus próprios dados e o seu 
direito de acesso, os titulares de dados 
devem ter o direito, sempre que os dados 
pessoais sejam objeto de tratamento 
automatizado num formato estruturado e 
de uso corrente, de obter uma cópia dos 

Suprimido
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dados que lhes digam respeito, igualmente 
num formato eletrónico de utilização 
comum. O titular de dados deve, além 
disso, ser autorizado a transmitir os dados 
que forneceu, de uma aplicação 
automatizada, como uma rede social, para 
outra. Isto aplica-se também se o titular 
de dados tiver fornecido os dados a um 
sistema de tratamento automatizado com 
base no seu consentimento ou em 
cumprimento de um contrato.

Justificação

Os titulares de dados dispõem do direito de acesso previsto no artigo 15.º da proposta de 
regulamento. O direito de acesso garante a todos os titulares de dados o direito de obterem a 
comunicação dos dados pessoais objeto de tratamento. O artigo 18.º, que permite aos 
titulares de dados obter uma cópia dos seus dados, não traz qualquer mais-valia em matéria 
de proteção dos dados pessoais dos cidadãos e cria confusão quanto ao alcance exato do
direito de acesso, que é um direito crucial.

Alteração 14
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 titular de dados tem o 
direito a não ser objeto de uma decisão
baseada na definição de perfis através de 
tratamento automatizado e que produza 
efeitos jurídicos adversos em relação a 
esse titular de direitos ou que afete de 
modo significativo este último. Este não é 
o caso das 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, essa decisão deve 
ser tomada se for autorizada por lei ou 
quando o tratamento dos dados for lícito, 
nos termos das alíneas a) a f-A) do artigo 
6.°, n.1. Em qualquer dos casos, tal 
tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
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e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança. A definição de perfis não deve ter 
por efeito a discriminação contra pessoas 
singulares em razão, por exemplo, da 
origem racial ou étnica, religião ou 
orientação sexual, sem prejuízo do artigo 
9.°, n.° 2.

Justificação

A redação proposta pela Comissão implica que todas as definições de perfis comportem 
consequência negativas, embora algumas possam também trazer muitas vantagens, como, 
por exemplo, a melhoria ou a adaptação de serviços oferecidos a consumidores semelhantes.

Alteração 15

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.

Justificação

Para reforçar a proteção dos dados pessoais. É necessário consagrar, de maneira explícita, 
um princípio geral de responsabilidade do responsável pelo tratamento.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 

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

responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, incluindo 
no que diz respeito à supervisão e às 
medidas adotadas pelas autoridades de 
controlo, exige uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos do presente 
regulamento, nomeadamente quando o 
responsável pelo tratamento determina as 
finalidades, as condições e os meios do 
tratamento conjuntamente com outros 
responsáveis, ou quando uma operação de 
tratamento de dados é efetuada por conta 
de um responsável pelo tratamento. Em 
caso de responsabilidade solidária e 
conjunta, o subcontratante que reparou o 
prejuízo do titular dos dados pode interpor 
recurso contra o responsável pelo 
tratamento a fim de reclamar o 
reembolso, se tiver agido em 
conformidade com o ato jurídico que o 
vincula a este último.

Justificação

O subcontratante é definido como aquele que atua por conta do responsável pelo tratamento. 
Por conseguinte, se o subcontratante respeitar escrupulosamente as instruções que lhe são 
dadas, a violação dos dados pessoais deverá ser imputada ao responsável pelo tratamento, e 
não ao subcontratante, sem, no entanto, afetar o direito à remuneração do titular de dados.

Alteração 17

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, ou o subcontratante, deve
conservar as informações relevantes sobre 
as principais categorias de tratamento de 
dados adotadas. 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 auxiliar a 
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autoridade de controlo na avaliação da 
conformidade dessas principais categorias
de tratamento com o presente 
regulamento.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

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

(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 que 
afete de modo significativo a pessoa em 
causa, deve comunicá-la à autoridade de 
controlo, sem demora injustificada. As 
pessoas singulares cujos dados pessoais 
possam ter sido afetados negativamente por 
tal violação de modo significativo, devem 
ser avisadas sem demora injustificada, para 
que possam tomar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente, de modo 
significativo, os dados pessoais ou a 
privacidade de um titular de dados sempre 
que daí possa resultar, por exemplo, roubo 
ou usurpação de identidade, danos físicos, 
humilhações ou danos significativos para a 
reputação. A notificação deve descrever a 
natureza da violação de dados pessoais, 
bem como recomendações ao titular dos 
dados para atenuar potenciais efeitos 
adversos. As pessoas em causa devem ser 
notificadas o mais rapidamente possível, 
em estreita cooperação com a autoridade 
de controlo, e em cumprimento das 
orientações por esta fornecidas ou por 
outras autoridades competentes (por 
exemplo, autoridades de aplicação da lei).
Por exemplo, para que as pessoas em causa 
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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.

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.

Justificação

Em caso de violação, o responsável pelo tratamento deve concentrar-se, inicialmente, na 
aplicação de todas as medidas adequadas para evitar que a mesma perdure. Uma obrigação 
de notificação no prazo de 24 horas à autoridade de controlo competente, acompanhada de 
sanções em caso de incumprimento, pode ter o efeito contrário.  Além 
disso, tal como referido pelo Grupo de Trabalho do artigo 29.º no seu parecer de 23 de 
março de 2012, a notificação não deve dizer respeito a violações pouco graves, para evitar 
sobrecarregar as autoridades de controlo.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

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

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 
território ou um setor de tratamento de 
dados de um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece um 
nível de proteção de dados adequado. Se 
for esse o caso, deve ser permitida a 
transferência de dados pessoais para esse 
país terceiro, mediante garantias 
adequadas ou ao abrigo das derrogações 
enunciadas no presente regulamento.

Justificação

A relatora segue a recomendação da AEPD incluída no seu parecer de 7 de março de 2012 
(ponto 220).
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Alteração 20

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 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.

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 21
Proposta de regulamento

Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

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

(87) Estas derrogações devem ser 
aplicáveis, em especial, às transferências 
de dados exigidas e necessárias à proteção 
de interesses públicos importantes, por 
exemplo em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
de concorrência, fiscais ou aduaneiras, ou 
entre serviços competentes em matéria de 
segurança social, 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.
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 115

Texto da Comissão Alteração

(115) Quando a autoridade de controlo 
competente estabelecida noutro Estado-
Membro não adotar as medidas 
necessárias ou o fizer de forma 
insuficiente em relação a uma queixa, o 
titular dos dados pode solicitar à 
autoridade de controlo do Estado-
Membro da sua residência habitual que 
intente uma ação contra a autoridade de 
controlo em falta no tribunal competente 
do outro Estado-Membro. A autoridade de 
controlo requerida pode decidir, sem 
prejuízo de ação judicial, se é ou não 
adequado responder a esse pedido.

Suprimido

Justificação

Esta possibilidade não traz qualquer mais-valia para os cidadãos e pode comprometer o bom 
desenrolar da colaboração das autoridades de controlo no âmbito do mecanismo de controlo 
da coerência.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 118

Texto da Comissão Alteração

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

Qualquer dano de que uma pessoa possa 
ser vítima em virtude de um tratamento 
ilícito deve ser ressarcido pelo responsável 
pelo tratamento, ou pelo subcontratante, 
que no entanto pode ser exonerado da sua 
responsabilidade se provar que o facto que 
causou o dano não lhe é imputável, 
nomeadamente se provar que o dano é 
imputável à pessoa em causa ou em caso 
de força maior. Em caso de 
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responsabilidade solidária, o 
subcontratante que reparou o prejuízo do 
titular dos dados pode interpor recurso 
contra o responsável pelo tratamento, a 
fim de reclamar o reembolso, se tiver 
agido em conformidade com o ato jurídico 
que o vincula a este último.

Justificação

A proposta de regulamento introduz o princípio geral de responsabilidade do responsável 
pelo tratamento (artigo 5.º, alínea f), e artigo 22.º), que deve ser mantido e clarificado. O 
subcontratante é definido como aquele que atua por conta do responsável pelo tratamento. 
Além disso, caso o subcontratante não siga as instruções que lhe forem dadas, o artigo 26.º, 
n.º 4, estabelece que o mesmo será considerado responsável pelo tratamento.

Alteração 24
Proposta de regulamento

Considerando 121-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(121-A) Aquando da aplicação das suas 
disposições, o presente regulamento 
permite tomar em consideração o 
princípio do acesso público aos 
documentos oficiais. Os dados pessoais 
que constem de documentos na posse de 
uma autoridade pública ou de um 
organismo público podem ser divulgados 
pela referida autoridade ou organismo, 
em conformidade com a legislação do 
Estado-Membro ao qual a autoridade 
pública ou o organismo público está 
sujeito. A referida legislação deve 
conciliar o direito à proteção dos dados 
pessoais com o princípio do direito de 
acesso público a documentos oficiais.
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

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

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à 
especificação dos critérios e condições 
aplicáveis ao consentimento das crianças;
aos critérios e requisitos aplicáveis às 
informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; aos critérios e requisitos 
em relação à responsabilidade do 
responsável pelo tratamento; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação; 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; 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.
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grau elevado de risco específico que 
careçam de consulta prévia; à designação 
e atribuições do delegado para a proteção 
dos dados; aos códigos de conduta; aos 
critérios e requisitos aplicáveis aos 
mecanismos de certificação; aos critérios e 
mecanismos para as transferências através 
de regras vinculativas para empresas; às 
derrogações relativas às transferências; 
às sanções administrativas; ao tratamento 
para fins de saúde; ao tratamento de dados 
no domínio laboral e ao tratamento de 
dados para fins de investigação histórica, 
estatística e científica. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Alteração 26
Proposta de regulamento

Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 131

Texto da Comissão Alteração

(131) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de formulários 
normalizados específicos relativos à 
obtenção do consentimento de uma 
criança; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 

(131) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de formulários 
normalizados específicos relativos à 
obtenção do consentimento de uma 
criança; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
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dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados;
procedimentos e formulários normalizados
em relação ao direito de acesso  e ao 
direito à portabilidade dos dados;
formulários normalizados relativos à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito e de
documentação; requisitos específicos para 
a segurança do tratamento; procedimentos 
e formulários normalizados para a 
notificação de violações de dados pessoais 
à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e para a adoção de decisões nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência, dado que o âmbito de aplicação 
destes atos é geral.

dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados;
procedimentos e formulários normalizados
para o direito de acesso; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de documentação; requisitos específicos 
para a segurança do tratamento;
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; divulgações 
não autorizadas pelo direito da UE;
assistência mútua; operações conjuntas; e 
para a adoção de decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência, dado 
que o âmbito de aplicação destes atos é 
geral.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 139

Texto da Comissão Alteração

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e ser 
equilibrado com outros direitos 
fundamentais, em conformidade com o 

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

Europeia, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, o presente 
regulamento respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística,

Alteração 29
Proposta de regulamento

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Efetuado por uma pessoa singular sem 
fins lucrativos no exercício de atividades 
exclusivamente pessoais ou domésticas e 
sempre que os dados pessoais não sejam 
disponibilizados a um número indefinido 
de pessoas;

Justificação

É necessário clarificar o âmbito de aplicação desta exceção, nomeadamente devido à 
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expansão das redes sociais, que permitem a partilha de informações com centenas de 
pessoas. O TJUE (processos C-101/01 e C-73/07) preconiza a disponibilidade «a um número 
indefinido de pessoas» como critério de aplicação desta exceção. A AEPD partilha da mesma 
opinião.

Alteração 31
Proposta de regulamento

Artigo 2 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Efetuado pelas autoridades 
competentes para efeitos da elaboração e 
difusão das estatísticas oficiais que lhes 
foram solicitadas.

Justificação

Para reduzir o encargo da resposta aos inquéritos, os institutos nacionais de estatística e a 
Comissão terão o direito de aceder livremente e utilizar os registos administrativos 
convenientes que pertencem aos respetivos sistemas de administração pública, quando tal for 
necessário para desenvolver, elaborar e divulgar estatísticas europeias. 

Alteração 32
Proposta de regulamento

Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-B) Tornados anónimos;

Justificação

Os dados anónimos não constituem, por definição, dados pessoais.

Alteração 33
Proposta de regulamento

Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-C) Efetuado pelas autoridades 
competentes para efeitos da elaboração 
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dos cadernos eleitorais;

Justificação

Para reduzir o encargo da resposta aos inquéritos, os institutos nacionais de estatística e a 
Comissão terão o direito de aceder livremente e utilizar os registos administrativos 
convenientes que pertencem aos respetivos sistemas de administração pública, quando tal for 
necessário para desenvolver, elaborar e divulgar estatísticas europeias. 

Alteração 34
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Dados anónimos», qualquer 
informação que nunca foi associada a um 
titular de dados ou que foi recolhida, 
alterada ou tratada de tal forma, que já 
não permite a sua associação a um titular 
de dados.
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Alteração 36
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-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.

Alteração 37
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

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

Alteração 38
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 39
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

A definição proposta é demasiado vaga e transformaria as características hereditárias, tais 
como a cor do cabelo e dos olhos, em dados sensíveis, sujeitos a elevada proteção. A 
alteração proposta tem por base normas internacionais em vigor.

Alteração 40
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 
de estabelecimento da empresa ou do 
grupo de empresas na União, 
independentemente de ser responsável ou
subcontratante, onde são adotadas as 
principais decisões quanto às finalidades, 
condições e meios para o tratamento de 
dados pessoais. 

Podem ser considerados, entre outros, os 
seguintes critérios objetivos:
(1) a localização da sede do responsável 
ou do subcontratante;

(2) a localização da entidade num grupo 
de empresas mais bem posicionado em 
termos de funções de gestão e de 
responsabilidades administrativas para 
abordar e aplicar as regras definidas no 
presente regulamento; ou
(3) o local onde decorre o exercício efetivo 
e real das atividades de gestão que 
determinam o tratamento de dados 
mediante uma instalação estável.
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a) A empresa ou o grupo de empresas na 
União, independentemente de ser 
responsável ou subcontratante, designa o 
estabelecimento principal para efeitos de 
proteção de dados e transmite esta 
informação à autoridade de controlo 
competente.
b) Esta autoridade de controlo pode, em 
caso de desacordo quanto à denominação 
do estabelecimento principal, solicitar o 
parecer do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados;

Alteração 41
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) “Autoridade de controlo 
competente”, uma autoridade de controlo 
com competência exclusiva para controlar 
as atividades de tratamento do 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 2.

Alteração 42
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) “Estatísticas oficiais”, a 
informação quantitativa e qualitativa, 
agregada e representativa que caracteriza 
um fenómeno coletivo numa determinada 
população;
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Alteração 43
Proposta de regulamento

Artigo 4 – ponto 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-C) “Recenseamentos eleitorais”, os 
dados de caráter pessoal e relativos ao 
local de residência das pessoas com 
direito a voto;

Alteração 44
Proposta de regulamento

Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só devem 
ser tratados se e desde que as finalidades 
não puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações que não 
envolvam dados pessoais;

(c) Adequados, pertinentes e não 
excessivos relativamente às finalidades 
para que são tratados; só devem ser 
tratados se e desde que as finalidades não 
puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações que não 
envolvam dados pessoais;

Justificação

A presente alteração é mais adequada, na medida em que permite um tratamento «não 
excessivo». Trata-se de uma referência à formulação da diretiva inicial, a Diretiva 95/46/CE 
relativa à proteção de dados, e visa evitar incoerências em relação a outra regulamentação 
da UE, como a Diretiva relativa ao crédito ao consumo e o pacote relativo aos requisitos de 
fundos próprios, que também exigem, por exemplo, que instituições mutuantes procedam ao 
tratamento de dados pessoais.

Alteração 45
Proposta de regulamento

Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Exatos e atualizados; devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados inexatos, tendo em conta as 

(d) Exatos e atualizados sempre que 
necessário; devem ser adotadas todas as 
medidas razoáveis para que os dados 
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finalidades para que são tratados, sejam 
apagados ou retificados sem demora;

inexatos, tendo em conta as finalidades 
para que são tratados, sejam apagados ou 
retificados sem demora;

Justificação

Visa uma maior clarificação, simplicidade e eficácia.

Alteração 46
Proposta de regulamento

Artigo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, em conformidade 
com as regras e condições do artigo 83.º, e 
se for efetuada uma revisão periódica para 
avaliar a necessidade de os conservar;

(e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística, conjunta ou científica, em 
conformidade com as regras e condições
dos artigos 81.º e 83.º, e se for efetuada 
uma revisão periódica para avaliar a 
necessidade de os conservar;

Alteração 47

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 

(f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do terceiro 
ou terceiros a quem os dados sejam 
comunicados, 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 
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funções. tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções.

Justificação

A relatora propõe que se mantenha a redação da Diretiva 95/46/CE. Recorde-se que o 
regulamento não diz respeito somente ao mundo digital, podendo ser igualmente aplicável às 
atividades fora de linha. Para o financiamento das suas atividades, alguns setores, como o da 
edição de jornais, precisam de recorrer a fontes externas, para contactar novos assinantes 
potenciais.

Alteração 48
Proposta de regulamento

Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) O tratamento for necessário para 
fins de deteção e de prevenção de fraudes, 
de acordo com a regulamentação 
financeira aplicável ou com códigos de 
conduta de setores de atividade ou de 
organismos profissionais;

Justificação

A experiência tem demonstrado que uma «obrigação jurídica» não inclui o regulamento 
financeiro ou os códigos de conduta nacionais, que são fundamentais para a prevenção e 
deteção de fraudes, extremamente importantes para os responsáveis pelo tratamento de 
dados, e essenciais para a proteção dos titulares de dados.

Alteração 49
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).

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).
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Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

Justificação

A alínea f) do n.º 1 deve ser incluída no texto, uma vez que, de outra forma, seriam aplicadas 
condições mais severas ao tratamento ulterior dos dados do que à recolha de dados pessoais.

Alteração 50

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

Justificação

A proposta de regulamento prevê um número considerável de atos delegados que não se 
justifica. Mais especificamente, existe jurisprudência na matéria, e a questão do 
consentimento para o tratamento de dados pessoais de crianças é regulada pelo artigo 8.º.

Alteração 51
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 a 
distinga dessa outra matéria. O 
consentimento do titular dos dados pode 
ser solicitado por via eletrónica, 
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nomeadamente no contexto dos serviços 
da sociedade da informação.

Alteração 52
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Se o titular dos dados retirar o seu 
consentimento, o responsável pelo 
tratamento de dados pode recusar-se a 
fornecer outros serviços ao titular dos 
dados, se o tratamento de dados for 
essencial para o fornecimento do serviço 
ou para assegurar a manutenção das 
características do mesmo.

Alteração 53
Proposta de regulamento

Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, o 
que conduz à ausência de liberdade no 
consentimento.

Justificação

É necessário haver uma maior segurança jurídica, uma vez que existem inúmeras situações 
em que se verifica um desequilíbrio significativo entre o titular de dados e o responsável pelo 
tratamento, por exemplo, no caso de uma relação de trabalho, da relação entre um médico e 
o paciente, etc. Importa salientar nestes casos a ausência de liberdade no consentimento.
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Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A legislação do Estado-Membro em 
que resida uma pessoa que não disponha 
de capacidade jurídica para atuar é 
aplicável para determinar em que 
condições o consentimento é dado ou 
autorizado pela pessoa em causa. 

Alteração 55
Proposta de regulamento

Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, no 
que respeita à oferta de serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 13 anos só é 
lícito se, e na medida em que, para tal o 
consentimento seja dado ou autorizado 
pelo progenitor ou pelo titular da guarda
dessa criança. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis.

1. Para efeitos do presente regulamento, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 13 anos exige 
normalmente que o consentimento seja 
dado ou autorizado pelo progenitor ou pelo 
representante legal dessa criança. As 
modalidades apropriadas para a obtenção 
de consentimento devem basear-se nos 
riscos em que a criança incorre devido à 
quantidade, ao tipo de dados e à natureza 
do tratamento. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis. Os métodos para 
obter um consentimento verificável não 
devem conduzir ao tratamento posterior 
de dados pessoais que, de outro modo, não 
seria necessário.

Alteração 56
Proposta de regulamento

Artigo 8 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os n.ºs 1, 2 e 3 não se aplicam nos 
casos em que o tratamento de dados 
pessoais de uma criança diga respeito a 
dados relativos à saúde, nem nos casos em 
que a legislação do Estado-Membro em 
matéria de cuidados de saúde e de 
assistência social dê prioridade à 
competência de um indivíduo em 
detrimento da sua idade física.

Justificação

No contexto dos cuidados de saúde e de assistência social, a autorização do progenitor ou do 
titular da guarda de uma criança não deve ser necessária nos casos em que a criança tenha 
competência para tomar uma decisão por si própria. Nos casos relativos à proteção de 
menores, nem sempre é do interesse do titular dos dados que o progenitor ou o titular da sua 
guarda tenha acesso aos seus dados, o que deve estar refletido na legislação.

Alteração 57
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 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação ou as 
atividades sindicais, 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. Tal inclui, 
designadamente, medidas para impedir a 
colocação de trabalhadores em listas 
negras, por exemplo, em razão das suas 
atividades sindicais ou do seu papel de 
representante no domínio da saúde e 
segurança.

Justificação

É conveniente especificar que os dados pessoais nunca serão utilizados contra um titular de 
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dados num contexto laboral. É importante salientar que deve ser proibido o acesso aos dados 
que dizem respeito aos trabalhadores, relativos à sua filiação sindical, bem como a quaisquer 
atividades sindicais em que os mesmos possam participar.

Alteração 58
Proposta de regulamento

Artigo 9 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O tratamento for necessário à 
declaração, ao exercício ou à defesa de um 
direito num processo judicial; ou

(f) O tratamento for necessário à 
declaração, ao exercício ou à defesa de um 
direito num processo judicial ou 
administrativo de qualquer tipo; ou

Justificação

É conveniente ampliar o texto de forma a deixar claro que este tipo de dados pode ser tratado 
quando se pretender reconhecer, exercer ou defender um direito num processo judicial ou 
administrativo de qualquer tipo.

Alteração 59
Proposta de regulamento

Artigo 9 – n.º 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 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 ou parcial das 
condenações penais só pode ser conservado 
sob o controlo das autoridades públicas.
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Justificação

Qualquer registo desta espécie, seja total ou parcial, deve estar sob o controlo dos poderes 
públicos.

Alteração 60
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

Justificação

Na nossa opinião, o pressuposto de delegação incluído no n.º 3 é excessivo, dado que confere 
à Comissão poderes para desenvolver aspetos essenciais deste instrumento e numa área 
especialmente delicada para o tipo de dados a que se refere esta norma. Consequentemente, 
parece mais adequado desenvolver estes aspetos neste mesmo regulamento.

Alteração 61
Proposta de regulamento

Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a usar
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, em especial quando as 
informações são dirigidas especificamente 
a uma criança.

Justificação

As informações ou comunicações relativas ao tratamento de dados devem ser claras e 
inteligíveis. A menção «adaptada à pessoa em causa» pode gerar insegurança jurídica. Seria 
oportuno impor uma obrigação específica unicamente no que se refere às crianças que 
constituem uma categoria específica.

Alteração 63
Proposta de regulamento

Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas.
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. Sempre que o 
titular dos direitos apresentar o pedido por 
via eletrónica, a informação deve ser 

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de 40 dias a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas.
Este prazo pode ser prorrogado, caso vários 
titulares de dados exerçam os seus direitos, 
conduzindo a um número 
excecionalmente elevado de pedidos, e a 
sua cooperação seja necessária, numa 
medida razoável, para impedir um esforço 
injustificado e desproporcionado por parte 
do responsável pelo tratamento. No 
entanto, o responsável pelo tratamento 
deve dar resposta aos pedidos logo que 
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fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa.

possível e, se lhe for solicitado, deve 
justificar a prorrogação do prazo junto da 
autoridade de controlo. As informações 
devem revestir a forma escrita ou, sempre 
que possível, o responsável pelo 
tratamento de dados pode facultar o 
acesso a uma plataforma segura em linha 
que possibilite ao titular de dados aceder 
diretamente aos seus dados pessoais.
Sempre que o titular dos direitos apresentar 
o pedido por via eletrónica, a informação 
deve ser fornecida por meios eletrónicos, 
salvo se solicitado de outra forma pela 
pessoa em causa ou se não estiver 
disponível neste formato.

Justificação

A isenção da taxa pode conduzir ao aumento de pedidos de acesso aos dados, o que, num 
curto espaço de tempo, gera encargos substanciais para as empresas, bem como para vários 
organismos e órgãos públicos. Os dados não estão sempre disponíveis em formato eletrónico 
e inserir esta obrigação aumentaria os encargos administrativos. Os responsáveis pelo 
tratamento devem ser autorizados e encorajados a disponibilizarem os dados através de 
plataformas em linha seguras que permitam um acesso direto e facilitado aos titulares de 
dados, a um custo reduzido para os responsáveis pelo tratamento.

Alteração 64
Proposta de regulamento

Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa para fornecer 
informações ou adotar as medidas 
solicitadas, podendo também abster-se de
adotar as medidas solicitadas. Nesse caso, 
incumbe ao responsável pelo tratamento o 
ónus de provar o caráter manifestamente 
abusivo do pedido.

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu volume elevado, 
complexidade ou caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa adequada, sem 
fins lucrativos, para fornecer informações 
ou adotar as medidas solicitadas, podendo 
também recusar adotar as medidas 
solicitadas. Nesse caso, incumbe ao 
responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o caráter manifestamente abusivo 
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do pedido.

Justificação

A disponibilização de dados contidos numa base de dados tem custos. Exigir da parte dos 
titulares uma contribuição adequada, sem fins lucrativos, para o acesso aos dados pode 
ajudar a limitar os pedidos levianos e é essencial para impedir que os autores de fraudes 
obtenham volumes elevados de dados relativos aos créditos dos consumidores que possam ser 
utilizados para fins fraudulentos.

Alteração 65

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

Justificação

Não é necessário especificar mais concretamente esta disposição por meio de um ato 
delegado. As autoridades de controlo dos Estados-Membros encontram-se em melhor posição 
para sanar eventuais dificuldades.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
e procedimentos normalizados para a 
comunicação referida no n.º 2, incluindo 
sob forma eletrónica. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve adotar as medidas 
adequadas em relação às micro, pequenas 
e médias empresas. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 

Suprimido



AD\930359PT.doc 45/111 PE494.710v02-00

PT

conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Justificação

As autoridades de controlo dos Estados-Membros encontram-se em melhor posição para 
sanar eventuais dificuldades.

Alteração 67
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Identidade e contactos do responsável 
pelo tratamento e, se for caso disso, do 
representante desse responsável e do 
delegado para a proteção de dados;

(a) Os contactos do responsável pelo 
tratamento e, se for caso disso, do 
representante desse responsável e do 
delegado para a proteção de dados;

Alteração 68
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);

Alteração 69
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais ou - se tal não for possível - os 
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critérios usados para definir esse período;

Alteração 70
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.º 1 – alínea e)

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;

Justificação

A obrigação de especificar os contactos da autoridade de controlo associada à 
responsabilidade no que diz respeito a qualquer informação errónea exigiria uma revisão 
permanente da informação em questão, o que seria desproporcional, nomeadamente para as 
pequenas e médias empresas.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Se for caso disso, a intenção de o 
responsável pelo tratamento transferir os 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e o nível de 
proteção assegurado por esse país terceiro 
ou organização internacional, em 
referência a uma decisão sobre o nível de 
proteção adequado adotada pela Comissão;

(g) Se for caso disso, a intenção de o 
responsável pelo tratamento transferir os 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e a existência 
ou ausência de uma decisão sobre o nível 
de proteção adequado adotada pela 
Comissão;

Justificação

As informações relativas a uma decisão, ou à ausência de uma decisão, por parte da 
Comissão garantem um nível suficiente de informações do titular dos dados e clarificam a 
obrigação do responsável pelo tratamento.
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Alteração 72

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.

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

Justificação

É necessário clarificar o alcance desta disposição e especificar que os responsáveis pelo 
tratamento podem assegurar um nível mais elevado de transparência.

Alteração 73
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No momento da recolha dos dados 
pessoais junto do titular de dados; ou

(a) Regra geral, no momento da recolha 
dos dados pessoais junto do titular de 
dados, ou logo que possível, se tal não for 
viável, se exigir um esforço 
desproporcionado ou se se diminuir as 
garantias do titular de dados; ou

Justificação

Para algumas atividades pode ser necessária alguma flexibilidade, e as autoridades 
responsáveis poderão, além disso, determinar facilmente a sua utilização adequada. 
Dependendo do modo como é efetuada a recolha de dados, poderão ser oferecidas maiores 
garantias ao titular, se essa informação for enviada imediatamente após a recolha dos dados, 
por escrito ou por via eletrónica, por forma a que o mesmo possa tomar o devido 
conhecimento da situação. 

Alteração 74
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.º 4 – alínea b)
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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.

Alteração 75
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 e a comunicação dessas 
informações se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado e 
gerar encargos administrativos 
excessivos, especialmente quando o 
tratamento for efetuado por uma PME, na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão, de 6 de maio de 2003, 
relativa à definição de micro, pequenas e 
médias empresas1; ou

_____________
JO L 124 de 20.05.03, p. 36.

Justificação

A presente alteração visa assegurar que as PME não sejam sujeitas a pressões 
administrativas desnecessárias, resultantes do regulamento.
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Alteração 76
Proposta de regulamento

Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Os atos delegados previstos no n.º 7 ultrapassam os limites gerais de utilização desta técnica, 
dado que constituem, neste caso, questões a resolver no próprio texto do regulamento.

Alteração 77
Proposta de regulamento

Artigo 15.º – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Período de conservação dos dados 
pessoais;

(d) Período de conservação dos dados 
pessoais ou - se tal não for possível - os 
critérios usados para definir esse período;

Alteração 78
Proposta de regulamento

Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O titular dos dados tem o direito de 
obter do responsável pelo tratamento a
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento. Sempre que o titular dos 
direitos apresentar o pedido por via 
eletrónica, a informação deve ser 
fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa.

2. O titular dos dados deve ter o direito de 
obter do responsável pelo tratamento a 
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento e, a pedido apresentado por 
via eletrónica, uma cópia eletrónica dos 
dados de natureza não comercial em fase 
de tratamento sob formato interoperável e 
estruturado que permita utilização 
posterior. O responsável pelo tratamento
verifica a identidade de um titular de
dados que solicite o acesso a dados nos 
prazos indicados nos artigos 5.º a 10.º do 
presente regulamento.

Alteração 79
Proposta de regulamento

Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ficam isentas dos requisitos 
previstos no presente artigo as instituições 
de crédito que conservam dados para os 
seguintes fins:
– gestão dos riscos;
– cumprimento dos requisitos da UE e 
internacionais em matéria de supervisão e 
observância;
– abuso de mercado.

Alteração 80
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 

Suprimido
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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.

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 81
Proposta de regulamento

Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Ao exercício do direito de liberdade de 
expressão nos termos do artigo 80.º;

(a) Ao exercício do direito de liberdade de 
expressão nos termos do artigo 80.º ou à 
prestação de um serviço da sociedade da 
informação para facilitar o acesso a essa 
liberdade de expressão;

Justificação

O texto proposto pela Comissão não é suficiente para permitir aos meios de comunicação 
social defenderem os seus direitos na era digital.

Alteração 82
Proposta de regulamento

Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por motivos de interesse público no 
domínio da saúde pública, nos termos do
artigo 81.º;

(b) Por motivos respeitantes à prestação 
de cuidados de saúde ou de interesse 
público no domínio da saúde pública, nos 
termos do artigo 81.º;
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Justificação

É do maior interesse do titular de dados manter um registo completo dos seus dados médicos, 
a fim de receber os melhores cuidados e tratamentos ao longo da vida. O direito ao 
esquecimento não se deve aplicar quando os dados são tratados para fins médicos, como 
previsto no artigo 81.º, alínea a).

Alteração 83
Proposta de regulamento

Artigo 17.º – parágrafo 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
pelo direito da União; 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;

Alteração 84
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 
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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.

Justificação

No que respeita aos atos delegados, não podemos aceitar o n.º 9 deste artigo porque 
contempla a regulamentação de aspetos essenciais para a compreensão adequada da norma. 
Caso se considere que estes aspetos devem necessariamente ser contemplados, terão de ser 
desenvolvidos no próprio regulamento.

Alteração 85
Proposta de regulamento

Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se for mantida a oposição nos termos do
n.º 1, o responsável pelo tratamento deve 
dar conhecimento ao titular dos dados 
acerca dos motivos imperiosos e legítimos 
que lhe assistem nos termos do n.º 1 ou, 
em caso contrário, deve deixar de usar ou 
tratar de qualquer outra forma os dados 
pessoais em questão. Quando a oposição 
for formulada relativamente ao n.º 2, o 
responsável pelo tratamento deixa de 
utilizar ou de tratar de outra forma os 
dados pessoais em causa.

Justificação

Com efeito, se perante o direito de oposição houver a possibilidade de o responsável pelo 
tratamento apresentar motivos imperiosos e legítimos, não vemos motivo para a mera 
formulação da oposição desencadear a consequência pretendida pelo referido n.º 3.

Alteração 86
Proposta de regulamento

Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

de não ficar sujeito a uma decisão que 
produza efeitos adversos na sua esfera 
jurídica ou que o afete comparativamente, 
tomada, de forma exclusiva ou 
predominante, com base num tratamento 
automatizado de dados destinado a avaliar 
determinados aspetos relacionados com 
este titular de direitos.

Justificação

É importante ter em conta que certas atividades de definição de perfis têm vantagens 
consideráveis para os consumidores e não podem constituir uma boa base para um bom 
serviço de atendimento ao cliente. Uma ampla definição de perfis não estabelece uma 
distinção entre as atividades de tratamento de dados de rotina que são positivas e as que têm 
um perfil mais negativo. A definição de perfis positiva é frequentemente utilizada para 
adaptar os serviços aos consumidores, através do registo das suas necessidades e das suas 
preferências.

Alteração 87
Proposta de regulamento

Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, um titular de dados
só pode ser sujeito a uma decisão do tipo 
referido no n.º 1, se o tratamento:

a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução 
do contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

(a) For autorizado por força da legislação 
da União ou de um Estado-Membro que 
estabeleça também medidas adequadas
que garantam a defesa dos legítimos
interesses da pessoa em causa; ou

(b) For expressamente autorizada por 
força da legislação da União ou de um 
Estado-Membro que estabeleça também 

(b) For lícito, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) a f-A), do 
presente regulamento.
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medidas adequadas que garantam a 
defesa dos legítimos interesses da pessoa 
em causa; ou
ou (c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

Nos termos do artigo 9.°, n.° 2-A, a 
definição de perfis não deve ter por efeito 
a discriminação contra pessoas singulares 
em razão, por exemplo, da origem racial 
ou étnica, religião ou orientação sexual. 

(A alínea (b) do texto da Comissão passou a ser a alínea a) da alteração do Parlamento)

Alteração 88
Proposta de regulamento

Artigo 20 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) O tratamento automatizado dos 
dados pessoais destinado a avaliar 
determinados aspetos pessoais próprios a 
uma pessoa singular não deve ser 
utilizado para identificar ou distinguir 
crianças.

Justificação

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

Alteração 89
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

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve, nomeadamente, incluir 
disposições explícitas relativas, pelo 
menos, às finalidades do tratamento e às 
modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve, nomeadamente, incluir 
disposições explícitas relativas, pelo 
menos, aos objetivos previstos pelo 
tratamento, às finalidades do tratamento e 
às modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento.

Justificação

Para garantir um nível mais elevado de proteção, em caso de limitação, a legislação deve 
mencionar igualmente os objetivos previstos pelo tratamento de dados pessoais.
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Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações do responsável pelo tratamento Princípio geral de responsabilidade do 
responsável pelo tratamento

Justificação

O princípio de responsabilidade introduzido tacitamente pelo capítulo IV da proposta de 
regulamento deve ser explicitamente mencionado, para garantir um nível de proteção mais 
elevado.

Alteração 92
Proposta de regulamento

Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. As medidas referidas no n.º 1 incluem, 
nomeadamente:

2. As medidas referidas no n.º 1 podem 
incluir, nomeadamente:

Justificação

É melhor promover estas medidas como boas práticas, especialmente para evitar criar uma 
obrigação irrealista do ponto de vista regulamentar.

Alteração 93
Proposta de regulamento

Artigo 22 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Designar um delegado para a proteção 
de dados, nos termos do artigo 35.º, n.º 1.

(e) Designar um delegado para a proteção 
de dados, nos termos do artigo 35.º, n.º 1, 
ou a obtenção e manutenção de uma 
certificação relativamente às políticas de 
certificação definidas pela Comissão.
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Alteração 94
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

Alteração 95
Proposta de regulamento

Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e os procedimentos 
técnicos e organizativos apropriados para 
que o tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular 
dos dados.

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes, os conhecimentos técnicos atuais
e os custos da sua aplicação, o responsável 
pelo tratamento aplica, tanto no momento 
de definição dos meios de tratamento como 
no momento do próprio tratamento, as 
medidas e os procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados à atividade 
efetuada e às suas finalidades, para que o 
tratamento seja conforme com os requisitos 
do presente regulamento e garanta a 
proteção dos direitos do titular dos dados.

Alteração 96
Proposta de regulamento

Artigo 23 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 97

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

Justificação

A presente proposta de regulamento é aplicável a todos os setores, tanto em linha como fora 
de linha. Não compete à Comissão adotar atos delegados em matéria de proteção de dados 
desde a conceção e, por defeito, suscetíveis de constituir um entrave à inovação tecnológica. 
As autoridades de controlo dos Estados-Membros e o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados encontram-se em melhor posição para sanar eventuais dificuldades.
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Alteração 98

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 previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Justificação

A presente proposta de regulamento é aplicável a todos os setores, tanto em linha como fora 
de linha. Não compete à Comissão estabelecer normas técnicas suscetíveis de constituir um 
entrave à inovação tecnológica. As autoridades de controlo dos Estados-Membros e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados encontram-se em melhor posição para sanar eventuais 
dificuldades.

Alteração 99
Proposta de regulamento

Artigo 24. 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 100
Proposta de regulamento

Artigo 25 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores, a menos que os tratamentos 
que ela efetue sejam considerados de alto 
risco pelas autoridades de controlo, 
devido às suas características, tipo de 
dados ou número de pessoas afetadas; ou

Alteração 101
Proposta de regulamento

Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às responsabilidades, 
funções e atribuições de um 
subcontratante, em conformidade com o 
n.º 1, bem como às condições que 
facilitem o tratamento de dados pessoais a 
nível de um grupo de empresas, em 
especial para efeitos para efeitos de 
controlo e de apresentação de relatórios.

Suprimido

Justificação

As competências conferidas à Comissão nesta norma parecem-nos excessivas. Caso o 
conteúdo das mesmas seja considerado indispensável, deve ser desenvolvido no próprio texto 
do regulamento.

Alteração 102
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 

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

tratamento, mantêm a documentação das 
principais categorias de tratamento de 
dados efetuadas sob a sua 
responsabilidade.

Alteração 103
Proposta de regulamento

Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A obrigação prevista no n.º 1 não se 
aplica às PME que procedem ao 
tratamento de dados apenas como 
atividade acessória da venda de bens e 
serviços.

Justificação

É necessário aplicar aqui o princípio "pensar primeiro em pequena escala" e ter em conta as 
PME para as quais esta obrigação constituiria um pesado encargo. As atividades de 
tratamento de dados das PME que não representem mais de 50% do volume de negócios 
devem ser consideradas acessórias.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 28.º – n.º 2 – alíneas  d) e e)

Texto da Comissão Alteração

(d) Descrição das categorias de titulares 
de dados e das categorias de dados 
pessoais que lhes digam respeito;

(d) 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 das 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;

(e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 

(e) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;
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legítimos que prosseguem;

Justificação

Para as organizações que não possuam um delegado para a proteção de dados ou 
certificação suficiente, é necessário estabelecer critérios mais rígidos para a prestação de 
contas, o que implicaria a necessidade de estabelecer um modelo determinado e um mínimo 
de documentação na forma exigida legalmente. 

Alteração 105
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.

5. A Comissão adota 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.

Alteração 106
Proposta de regulamento

Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação referida 
no n.º 1. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão elabora formulários 
normalizados para a documentação referida 
no n.º 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Alteração 107
Proposta de regulamento

Artigo 29 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, cooperam, mediante pedido, 
com a autoridade de controlo no exercício 
das suas funções, particularmente no 
fornecimento das informações referidas no 
artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e facultando-lhe 
o acesso previsto na alínea b) desse 
número.

1. O responsável pelo tratamento e, se for 
caso disso, o subcontratante, bem como, 
caso exista, o representante do responsável 
pelo tratamento, cooperam, mediante 
pedido, com a autoridade de controlo no 
exercício das suas funções, particularmente 
no fornecimento das informações referidas 
no artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e facultando-
lhe o acesso previsto na alínea b) desse 
número.

Justificação

Esta clarificação é conveniente no n.º 1 para que o subcontratante responda nos casos em 
que seja pertinente - e não com caráter geral, como no caso do responsável.   

Alteração 108
Proposta de regulamento

Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a autoridade de controlo 
exerça os poderes que lhe são conferidos 
por força do artigo 53.º, n.º 2, o 
responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem responder à 
autoridade de controlo num prazo razoável 
a fixar por esta última. A resposta inclui 
uma descrição das medidas adotadas e dos 
resultados obtidos, tendo em conta as 
observações formuladas pela autoridade de 
controlo.

2. Sempre que a autoridade de controlo 
exerça os poderes que lhe são conferidos 
por força do artigo 53.º, n.º 2, o 
responsável pelo tratamento - ele próprio 
ou através do seu representante - e o 
subcontratante devem responder à 
autoridade de controlo num prazo razoável 
a fixar por esta última. A resposta inclui 
uma descrição das medidas adotadas e dos 
resultados obtidos, tendo em conta as 
observações formuladas pela autoridade de 
controlo.

Justificação

No n.º 2 falta uma referência ao representante para os casos de responsáveis que estão no 
exterior da UE.
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Alteração 109

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

Justificação

A proposta de regulamento prevê um número considerável de atos delegados que não se 
justifica. Mais especificamente, a adoção de medidas técnicas por parte da Comissão em 
matéria de segurança do tratamento é suscetível de constituir um entrave à inovação 
tecnológica. Além disso, o n.º 4 do mesmo artigo prevê a adoção de atos de execução a fim de 
especificar os requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2.

Alteração 110
Proposta de regulamento

Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar, sempre que 
necessário, atos de execução, a fim de 
especificar os requisitos previstos nos n.ºs 
1 a 2 em diversas situações, tendo 
particularmente em vista:

Suprimido

(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;
(b) Impedir qualquer forma não 
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autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
retirada de dados;
(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados.

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais
que afete de modo significativo a pessoa 
em causa, o responsável pelo tratamento 
notifica desse facto a autoridade de 
controlo, sem demora injustificada, após 
ter tido conhecimento da mesma.

Alteração 112
Proposta de regulamento

Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos termos do artigo 26.º, n.º 2, alínea 
f), o subcontratante alerta e informa o 
responsável pelo tratamento imediatamente 
após a deteção de uma violação de dados 
pessoais.

2. Nos termos do artigo 26.º, n.º 2, alínea 
f), o subcontratante alerta e informa o 
responsável pelo tratamento imediatamente 
após a deteção de uma das violações de 
dados pessoais referidas no n.º 1.

Alteração 113
Proposta de regulamento

Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular não é exigida 
se o responsável pelo tratamento tiver 
tomado as medidas de proteção adequadas 
e se estas tiverem sido aplicadas aos dados 
a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem 
tornar os dados incompreensíveis para 
qualquer pessoa que não esteja autorizada 
a aceder a esses dados.

Alteração 114
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

Justificação

Os atos delegados da Comissão devem limitar-se, neste caso, à definição dum formato 
unificado para a notificação de violações e para o registo de violações e incidentes 
anteriores.

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

apresentam os riscos específicos referidos 
no n.º 1:

Justificação

A lista das operações de tratamento de dados sujeitas a um estudo de impacto, prevista no 
artigo 33.º, n.º 2, encontra-se formulada em termos gerais. Na observância do princípio da 
proporcionalidade, e a fim de obter segurança jurídica, a referida lista deve ser limitativa. 

Alteração 116

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

Justificação

A imposição aos responsáveis pelo tratamento de uma obrigação geral de consulta dos 
titulares de dados, independentemente do setor em causa, antes de qualquer operação de 
tratamento de dados, parece desproporcionada.

Alteração 117
Proposta de regulamento

Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Sempre que o responsável pelo 
tratamento for uma autoridade ou um 
organismo público ou sempre que os 
dados sejam tratados por outro organismo 
a quem foi atribuída a responsabilidade 
de executar funções de serviço público, e 
o tratamento for realizado em execução de 
uma obrigação jurídica, em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 1, alínea a), que 
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Estados-Membros considerarem necessário 
realizar essa avaliação previamente às 
atividades de tratamento.

preveja regras e procedimentos relativos 
aos tratamentos e regulados pelo direito da 
União, não são aplicáveis os n.ºs 1 a 4, 
salvo se os Estados-Membros 
considerarem necessário realizar essa 
avaliação previamente às atividades de 
tratamento.

Justificação

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

Alteração 118
Proposta de regulamento

Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

Os atos delegados não se justificam aqui, dado que iriam debruçar-se sobre aspetos 
essenciais da norma em si, que, em nossa opinião, deveria conter disposições que 
delimitassem o seu âmbito.
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Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Consulta prévia

Justificação

O artigo 34.º, n.º 1, deve ser transferido para o capítulo V, que incide na transferência de 
dados pessoais para um país terceiro ou uma organização internacional. Por conseguinte, o 
título do artigo deve ser alterado.

Alteração 120

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

Alteração 121
Proposta de regulamento

Artigo 34 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem consultar 
a autoridade de controlo no quadro da 
preparação de uma medida legislativa a 
adotar pelo parlamento nacional, ou de 
uma medida baseada nessa medida 
legislativa, que defina a natureza do 
tratamento, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o presente regulamento e, em especial, 
atenuar os riscos que comporta para os 
titulares de dados.

Suprimido

Justificação
Embora nos pareça positivo efetuar consultas nos processos legislativos em favor da 
idoneidade e qualidade das normas projetadas, não nos parece que um regulamento da UE 
seja um instrumento idóneo para prever normas deste tipo, que afetam o processo legislativo 
nos Estados-Membros.

Alteração 122
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 123
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os responsáveis pelo tratamento e os 
subcontratantes das PME designam um 
delegado para a proteção de dados sempre 
que as atividades principais das PME 
consistam em operações de tratamento de 
dados que, pela sua natureza, pelo seu 
âmbito e/ou pela sua finalidade, exijam 
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um controlo regular e sistemático dos 
titulares de dados.

Justificação

A designação de um delegado para a proteção não deve ser associada ao número de 
trabalhadores, mas deve ser objeto de uma abordagem baseada nos riscos das operações de 
tratamento, bem como no número de pessoas cujos dados são tratados pela organização.

Alteração 124
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 
delegado para a proteção de dados.

2. Um grupo de empresas pode designar 
um delegado para a proteção de dados.

Alteração 125
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em casos diferentes dos visados no n.º 
1, o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante ou as associações e outros 
organismos que representem categorias de 
responsáveis pelo tratamento ou de 
subcontratantes podem designar um 
delegado para a proteção de dados.

4. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante ou as associações e outros 
organismos que representem categorias de 
responsáveis pelo tratamento ou de 
subcontratantes podem designar um 
delegado para a proteção de dados.

Alteração 126
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam o delegado para a 
proteção de dados com base nas suas 

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

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

Justificação

Embora seja verdade que o delegado para a proteção de dados deve executar as suas tarefas 
sob premissas de rigoroso profissionalismo (ver alteração ao n.º 5), um dos motivos pelos 
quais pode ser exonerado é justamente uma grave falta de atenção a essas mesmas premissas 
(ver alteração ao n.º 7).

Alteração 127
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. No decurso do seu mandato, o delegado 
para a proteção de dados apenas pode ser 
exonerado se tiver deixado de cumprir as 
condições exigidas para o exercício das 
suas funções, ou devido a incumprimentos 
graves relativos às mesmas.

Justificação

Na nossa opinião, esta salvaguarda pode colidir com a liberdade de contratação de serviços 
e afetar negativamente a concorrência no mercado. Essa mesma restrição temporal afeta 
aspetos do direito laboral ou do direito estatutário dos funcionários públicos, podendo criar 
situações problemáticas. Assim, as salvaguardas e garantias da função do delegado podem 
ser procuradas por outras vias que não através da imposição dum período mínimo de 
permanência.
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Alteração 128
Proposta de regulamento

Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 129
Proposta de regulamento

Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Parece-nos que este artigo foi redigido a pensar fundamentalmente nos delegados para a 
proteção de dados com vínculo laboral ou funcional à empresa ou instituição, sem que 
permita adequadamente a externalização desta função por meio de contratos de serviços.
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Alteração 130
Proposta de regulamento

Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Informar e aconselhar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações nos termos do presente 
regulamento;

Alteração 131
Proposta de regulamento

Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis às atribuições,
certificação, estatuto, competências e 
recursos do delegado para a proteção de 
dados referidos no n.º 1.

2. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis à certificação e ao
estatuto do delegado.

Justificação

O trabalho da Comissão deve concentrar-se aqui na certificação e no estatuto do delegado, 
para que este cargo, quando existir, seja ocupado por pessoas com as capacidades 
necessárias e protegido pelas garantias pertinentes.

Alteração 132
Proposta de regulamento

Artigo 38 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Respeito pelos direitos do 
consumidor;
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Alteração 133
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 políticas 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. As políticas de 
certificação em matéria de proteção de 
dados devem contribuir para a correta 
aplicação do presente regulamento, bem 
como para a obtenção das opções e 
benefícios contemplados no mesmo, tendo 
em conta as características dos vários 
setores e das diferentes operações de 
tratamento de dados.

As políticas de certificação a nível da 
União devem ser concebidas pelo Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, com a 
participação de outros atores relevantes, e 
aprovadas oficialmente pela Comissão. 
Estas políticas devem concentrar-se não 
apenas nas instituições, mas 
especialmente nos operadores neste 
domínio.
As políticas de certificação devem tomar 
em consideração as necessidades 
específicas dos atores dos diferentes 
setores de atividade, tendo especialmente 
em conta as necessidades próprias das
micro, pequenas e médias empresas, bem 
como a necessária contenção de custos 
das mesmas para que se possam tornar 
um instrumento eficaz. A obtenção, 
renovação e perda de certificações será 
acompanhada pelas consequências 
previstas no presente regulamento.
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Justificação

As certificações devem articular-se através dum procedimento rigoroso com vista ao 
fortalecimento de capacidades que deve ser dotado de vida própria e de capacidade de 
atualização. Desta forma, as certificações devem estar subordinadas, em determinados casos, 
à renovação e atualização. Tem de haver a possibilidade de anular as mesmas quando se 
verificarem incumprimentos graves que sejam contrários à sua manutenção. Isto deve 
implicar imediatamente a perda dos benefícios que possam conferir.

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
Autorização prévia

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.

Alteração 135
Proposta de regulamento

Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

a Comissão tiver decidido que o país 
terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
assegura um nível de proteção adequado.
Essa transferência não exige qualquer 
autorização específica.

Justificação

O n.º 1, ao utilizar a expressão “autorização suplementar”, parece sugerir que, mesmo 
havendo uma decisão de adequação, é necessária uma autorização inicial para a 
transferência. Não partilhamos desta opinião, uma vez que as decisões de adequação 
destinam-se especificamente a permitir efetuar transferências sem uma autorização prévia 
específica. Por isso, propomos que a expressão “autorização suplementar” seja substituída 
por “autorização específica”.

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território, ou um setor de 
tratamento dentro desse país terceiro, ou 
uma organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2.

Justificação

As decisões da Comissão não devem ser adotadas apenas segundo o procedimento de exame. 
Além disso, o Comité Europeu para a Proteção de Dados deve ser consultado nesta matéria.

Alteração 137
Proposta de regulamento

Artigo 41 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A utilização do termo “proibida” deve ser suavizada, usando-se em vez disso o termo 
“limitada”.

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A autoridade de controlo que aprova 
as regras vinculativas para empresas é a 
que estiver localizada onde se situar o 
local de estabelecimento principal do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante.

Justificação

O Grupo de Trabalho do artigo 29.º instituiu um sistema de reconhecimento mútuo das 
regras vinculativas para empresas (WP 107 de 14 de abril de 2005 e, no que se refere ao 
subcontratante, WP 195 de 6 de junho de 2012). 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 140
Proposta de regulamento

Artigo 44.º – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A transferência for necessária por 
motivos importantes de interesse público;
ou

(d) A transferência for necessária por 
motivos importantes de interesse público, 
por exemplo, em caso de transferências 
internacionais de dados entre autoridades 
da concorrência, fiscais ou aduaneiras, 
entre autoridades de supervisão 
financeira ou entre serviços competentes 
em matéria de segurança social, ou em 
caso de transferência para as autoridades 
competentes para a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais; ou
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Alteração 141
Proposta de regulamento

Artigo 44 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A transferência for necessária à 
declaração, ao exercício ou à defesa de um 
direito num processo judicial; ou

(e) A transferência for necessária à 
declaração, ao exercício ou à defesa de um 
direito num processo judicial ou 
administrativo; ou

Justificação

Parece-nos conveniente incluir também os processos administrativos porque estes são, em 
muitos casos, a via inicial para o exercício e defesa dos direitos individuais.

Alteração 142
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

Justificação

Os atos delegados previstos no n.º 7 parecem-nos excessivos, dado que contemplam aspetos 
essenciais da norma e não apenas de desenvolvimento. Se se considerar necessário completar 
aspetos essenciais das normas contidas neste artigo, isso deve ser feito na própria 
disposição.

Alteração 143
Proposta de regulamento

Artigo 47 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades de controlo exercem
com total independência as funções que
lhes forem atribuídas.

Alteração 144
Proposta de regulamento

Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da autoridade de controlo, 
no exercício das suas funções, não 
solicitam nem aceitam instruções de 
outrem.

2. Os membros das autoridades de 
controlo, no exercício das suas funções, 
não solicitam nem aceitam instruções de 
outrem.

Alteração 145
Proposta de regulamento

Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha de 
recursos humanos, técnicos e financeiros 
apropriados, bem como de instalações e 
infraestruturas, necessários à execução 
eficaz das suas funções e poderes, 
incluindo as executadas no contexto de 
assistência mútua, da cooperação e da 
participação no Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

5. Cada Estado-Membro assegura que as 
autoridades de controlo - de acordo com a 
sua distribuição de competências interna -
disponham de recursos humanos, técnicos 
e financeiros apropriados, bem como de 
instalações e infraestruturas, necessários à 
execução eficaz das suas funções e 
poderes, incluindo as executadas no 
contexto de assistência mútua, da 
cooperação e da participação no Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Alteração 146
Proposta de regulamento

Artigo 47 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

6. Cada Estado-Membro assegura que as 
autoridades de controlo - de acordo com a 
sua distribuição de competências interna -
disponham do seu próprio pessoal, que é 
designado pelo diretor da autoridade de 
controlo e está sujeito às suas ordens.

Alteração 147
Proposta de regulamento

Artigo 47 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros asseguram que a 
autoridade de controlo fica sujeita a um 
controlo financeiro que não afete a sua 
independência. Os Estados-Membros 
garantem que a autoridade de controlo
disponha de orçamentos anuais próprios.
Os orçamentos serão objeto de publicação.

7. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades de controlo - de acordo com a
sua distribuição de competências interna -
ficam sujeitas a um controlo financeiro 
que não afete a sua independência. Os
Estados-Membros garantem que as 
autoridades de controlo - de acordo com a 
sua distribuição de competências interna -
disponham de orçamentos anuais próprios.
Os orçamentos serão objeto de publicação.

Alteração 148
Proposta de regulamento

Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da(s) autoridade(s) de controlo 
são nomeados pelos respetivos parlamentos 
ou órgãos de governo.

Alteração 149
Proposta de regulamento

Artigo 48 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As funções de um membro cessam findo 
o termo do seu mandato, demissão ou 
destituição, nos termos do n.º 5.

3. As funções de um membro cessam findo 
o termo do seu mandato ou em caso de 
incapacidade verificada para o exercício 
do cargo, incompatibilidade, demissão, 
exoneração, condenação definitiva por 
crime doloso ou destituição.

Alteração 150
Proposta de regulamento

Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um membro pode ser declarado 
demissionário ou privado do seu direito à 
pensão ou a outros benefícios 
equivalentes por decisão de um tribunal 
nacional competente se deixar de 
preencher os requisitos necessários ao 
exercício das suas funções ou tiver 
cometido uma falta grave.

4. Um membro pode ser demitido 
compulsivamente ou declarado 
demissionário pelo órgão que o nomeou,
se deixar de preencher os requisitos 
necessários ao exercício das suas funções 
ou tiver cometido um incumprimento
grave das obrigações relacionadas com o 
cargo.

Alteração 151
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A constituição e o estatuto da 
autoridade de controlo;

(a) A constituição e o estatuto das 
autoridades de controlo;

Alteração 152
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As qualificações, a experiência e as 
competências para o exercício das funções 

(b) As qualificações, a experiência e as 
competências para o exercício das funções 
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de membro da autoridade de controlo; de membro das autoridades de controlo;

Alteração 153
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As regras e os procedimentos para a 
nomeação dos membros da autoridade de 
controlo, bem como as regras relativas a 
ações ou atividades profissionais 
incompatíveis com a função;

(c) As regras e os procedimentos para a 
nomeação dos membros das autoridades
de controlo, bem como as regras relativas a 
ações ou atividades profissionais 
incompatíveis com a função;

Alteração 154
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A duração do mandato dos membros da 
autoridade de controlo, que não pode ser 
inferior a quatro anos, salvo no que se 
refere ao primeiro mandato após a entrada 
em vigor do presente regulamento, que 
pode ter uma duração mais curta quando 
for necessário proteger a independência da 
autoridade de controlo através de um 
procedimento de nomeações escalonadas;

(d) A duração do mandato dos membros
das autoridades de controlo, que não pode 
ser inferior a quatro anos, salvo no que se 
refere ao primeiro mandato após a entrada 
em vigor do presente regulamento, que 
pode ter uma duração mais curta quando 
for necessário proteger a independência
das autoridades de controlo através de um 
procedimento de nomeações escalonadas;

Alteração 155
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O caráter renovável ou não do mandato 
dos membros da autoridade de controlo;

(e) O caráter renovável ou não do mandato 
dos membros das autoridades de controlo;
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Alteração 156
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O estatuto e as condições comuns que 
regulam as funções dos membros e do 
pessoal da autoridade de controlo;

(f) O estatuto e as condições comuns que 
regulam as funções dos membros e do 
pessoal das autoridades de controlo;

Alteração 157
Proposta de regulamento

Artigo 49 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) As regras e os procedimentos relativos à 
cessação das funções dos membros da 
autoridade de controlo, incluindo quando 
deixem de preencher os requisitos 
necessários ao exercício das suas funções 
ou se tiverem cometido uma falta grave.

(g) As regras e os procedimentos relativos 
à cessação das funções dos membros das 
autoridades de controlo, incluindo quando 
deixem de preencher os requisitos 
necessários ao exercício das suas funções 
ou se tiverem cometido uma falta grave.

Alteração 158
Proposta de regulamento

Artigo 50.

Texto da Comissão Alteração

Os membros e o pessoal da autoridade de 
controlo ficam sujeitos, durante o respetivo 
mandato e após a sua cessação, à obrigação 
de sigilo profissional quanto a quaisquer 
informações confidenciais a que tenham 
tido acesso no desempenho das suas 
funções oficiais.

Os membros e o pessoal das autoridades
de controlo ficam sujeitos, durante o 
respetivo mandato e após a sua cessação, à 
obrigação de sigilo profissional quanto a 
quaisquer informações confidenciais a que 
tenham tido acesso no desempenho das 
suas funções oficiais.
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Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de queixa apresentada por 
um titular de dados ou um organismo, 
organização ou associação nos termos do 
artigo 73.º, n.º 2, a autoridade de controlo 
competente é a do Estado-Membro onde a 
queixa tiver sido apresentada. 

Alteração 160

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No contexto das atividades de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante estabelecido em vários 
Estados-Membros, a autoridade de controlo 
do Estado-Membro onde se situar o 
estabelecimento principal do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante é 
competente para controlar as atividades de 
tratamento do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, incluindo a adoção 
de decisões ao abrigo do presente 
regulamento, em todos os Estados-
Membros.

A referida autoridade de controlo tem a 
obrigação de colaborar com as outras 
autoridades de controlo e a Comissão 
Europeia, em conformidade com o 
disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento.
A autoridade de controlo pode, em caso de 
desacordo quanto à aplicação do 
Regulamento, solicitar o parecer do 
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Comité Europeu para a Proteção de 
Dados; 

Alteração 161
Proposta de regulamento

Artigo 52.º – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo, e 
informar o titular dos dados, num prazo 
razoável, do resultado das operações de 
investigação, caso aquele tenha 
apresentado queixa a esta autoridade de 
controlo;

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo ou 
por denúncia policial, e informar o titular 
dos dados, num prazo razoável, do 
resultado das operações de investigação, 
caso aquele tenha apresentado queixa a 
esta autoridade de controlo;

Justificação

A intervenção das autoridades policiais devido a queixa deve também dar origem a que sejam 
encetadas investigações quando, no decurso das atividades por elas efetuadas, surgirem 
factos relevantes que comprovem que possa ter sido atentado contra o direito de privacidade 
das pessoas.

Alteração 162
Proposta de regulamento

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

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Coordenar as políticas de 
certificação no respetivo território, em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 39.º. 

Justificação

Tendo em conta o critério que defendemos no nosso parecer relativamente ao fortalecimento 
das políticas de certificação, consideramos importante fazer referência aos poderes das 
autoridades de controlo relativamente às mesmas.
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Alteração 163
Proposta de regulamento

Artigo 53 – n.º 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-B) Realizar auditorias ou planos de 
auditorias sobre a proteção de dados 
pessoais.

Alteração 164
Proposta de regulamento

Artigo 54. 

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de controlo elabora um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
apresentado ao parlamento nacional e 
tornado público e disponibilizado à 
Comissão e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

Cada autoridade de controlo elabora um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
apresentado ao parlamento respetivo e/ou 
às restantes autoridades designadas pela 
legislação nacional e tornado público e 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Justificação

A presente alteração visa assegurar que sejam contemplados os países que possuem mais de 
uma autoridade de controlo no seu território.

Alteração 165

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que a autoridade de controlo em 
causa não pretenda conformar-se com o 
parecer da Comissão, deve deste facto 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados no prazo referido 
no n.º 1, e apresentar a devida justificação.
Neste caso, o projeto de medida não deve 
ser aprovado durante um prazo 

4. Sempre que a autoridade de controlo em 
causa não pretenda conformar-se com o 
parecer da Comissão, deve deste facto 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados no prazo referido 
no n.º 1, e apresentar a devida justificação.
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suplementar de um mês.

Justificação

Este período adicional afigura-se injustificado.

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Por imperativos urgentes devidamente 
justificados relacionados com os 
interesses de titulares de dados referidos 
no n.º 1, alínea a), a Comissão pode 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 87.º, n.º 
3. Esses atos permanecem em vigor por 
um período não superior a 12 meses.

Suprimido

Justificação

Esta prerrogativa da Comissão põe em causa a independência das autoridades de controlo. 

Alteração 167
Proposta de regulamento

Artigo 66 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Propor as bases da política europeia 
de certificação e dar seguimento e avaliar 
as mesmas, apresentando os seus 
resultados à Comissão. 

Alteração 168
Proposta de regulamento

Artigo 69 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois vice-
presidentes entre os seus membros. Um dos 
vice-presidentes é a Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados, salvo se tiver 
sido eleita presidente.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois vice-
presidentes entre os seus membros.

Justificação

Não há nenhuma razão que justifique que a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 
tenha mais direitos do que qualquer outra autoridade para ocupar uma vice-presidência a 
título permanente.

Alteração 169
Proposta de regulamento

Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro se 
considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento.

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa à autoridade de controlo 
no Estado-Membro em que residem 
habitualmente ou no Estado-Membro em 
que o responsável pelo tratamento tem o 
seu estabelecimento principal, se 
considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento.

Alteração 170
Proposta de regulamento

Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 

Suprimido
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uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

Alteração 171
Proposta de regulamento

Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer titular de dados tem o direito 
de ação judicial a fim de obrigar a 
autoridade de controlo a dar seguimento a 
uma queixa, na falta de uma decisão 
necessária para proteger os seus direitos, 
ou se a autoridade de controlo não
informar a pessoa em causa, no prazo de 
três meses, sobre o andamento ou o 
resultado da sua queixa nos termos do 
artigo 52.º, n.º 1, alínea b).

2. Se, três meses após a data de 
apresentação duma queixa, a autoridade 
de controlo não tiver informado o titular 
dos dados sobre o decurso da mesma, 
considera-se que a queixa foi indeferida. 
O mesmo se passa se, seis meses após a 
apresentação da queixa, esta não tiver 
sido resolvida definitivamente pela 
autoridade de controlo.

Justificação

No interesse da segurança jurídica, deve ser fixado um prazo máximo de seis meses para 
tomar decisões nos processos por queixa. Podemos ponderar um prazo maior para casos 
excecionais. Em qualquer caso, as autoridades de controlo devem também ser obrigadas a 
informar o titular dos dados sobre o decurso da sua queixa dentro de um prazo máximo. Se 
as autoridades assim não procederem, considera-se a queixa indeferida.

Alteração 172

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Qualquer titular de dados afetado por 
uma decisão de uma autoridade de 
controlo de um Estado-Membro diferente 
daquela da sua residência habitual, pode 
solicitar à autoridade de controlo do 
Estado-Membro onde reside 
habitualmente que intente uma ação em 
seu nome contra a autoridade de controlo 
competente do outro Estado-Membro.

Suprimido
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Justificação

Esta possibilidade não traz qualquer mais-valia para os cidadãos e pode comprometer o bom 
desenrolar da colaboração das autoridades de controlo no âmbito do mecanismo de controlo 
da coerência.

Alteração 173
Proposta de regulamento

Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que estiver a decorrer um 
procedimento no quadro do mecanismo de 
controlo da coerência, previsto no artigo 
58.º, que diga respeito à mesma medida, 
decisão ou prática, um tribunal pode 
suspender a instância, salvo se a urgência 
da matéria para a proteção dos direitos do 
titular dos dados não permitir aguardar 
pelo resultado do procedimento em curso 
no quadro do mecanismo de controlo da 
coerência.

3. Sempre que estiver a decorrer um 
procedimento no quadro do mecanismo de 
controlo da coerência, previsto no artigo 
58.º, que diga respeito à mesma medida, 
decisão ou prática, um tribunal pode 
suspender a instância, a pedido de uma das 
partes e após audição das outras partes,
salvo se a urgência da matéria para a 
proteção dos direitos do titular dos dados 
não permitir aguardar pelo resultado do 
procedimento em curso no quadro do 
mecanismo de controlo da coerência.

Justificação

Entendemos que a suspensão da instância só deve ocorrer a pedido de uma das partes e após 
uma audição contraditória, por ser esta a solução mais conveniente para este tipo de 
instâncias.

Alteração 174
Proposta de regulamento

Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Justificação

Este mecanismo não é necessário na prática.

Alteração 175
Proposta de regulamento

Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.
Em caso de responsabilidade solidária, o 
subcontratante que reparou o prejuízo do 
titular dos dados pode interpor recurso 
contra o responsável pelo tratamento a 
fim de reclamar o reembolso, se tiver 
agido em conformidade com o ato jurídico 
referido no artigo 26.º, n.º 2.

Alteração 176
Proposta de regulamento

Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade de controlo competente 
nos termos do n.° 2 do artigo 51.º deve 
estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
presente artigo.

Alteração 177

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
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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.

dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta, entre outras coisas:

a) a natureza, a gravidade e a duração da 
violação; 
b) o caráter sensível dos dados em causa; 
c) o caráter intencional ou negligente da 
infração; 
d) o grau de colaboração ou de recusa, ou 
obstrução ao processo de execução;
e) as medidas adotadas pelas pessoas 
singulares ou coletivas para assegurar o 
cumprimento das obrigações pertinentes;
f) o grau de danos ou risco de danos 
criado pela violação;
g) o grau de responsabilidade da pessoa 
singular ou coletiva em causa e as 
infrações por ela anteriormente 
cometidas;
h) as medidas técnicas e organizativas e 
os procedimentos aplicados nos termos do 
artigo 23.º e o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação.

(Uma parte do n.°2 do texto da Comissão passou a ser as alíneas a), c) g) e h) da alteração 
do Parlamento)
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Alteração 178

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A

Texto da Comissão Alteração

2-A. 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 2 % do seu volume de 
negócios mundial anual.

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 2 % 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 179
Proposta de regulamento

Artigo 79 – n.º 3 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Uma empresa ou uma organização com 
menos de 250 assalariados esteja disposta 
a colaborar com a autoridade de controlo 
para determinar medidas que permitam 
evitar incumprimentos semelhantes no 
futuro. A colaboração aqui referida será 
determinada a partir de acordos 
vinculativos celebrados com a autoridade 
de controlo. A falta de colaboração com a 
autoridade de controlo devidamente 
acreditada, depois de decorridos seis 
meses sobre o início da instância, 
determinará a aplicação da multa prevista 
inicialmente.
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(b) Uma empresa ou uma organização 
com menos de 250 assalariados proceda 
ao tratamento de dados exclusivamente 
como atividade acessória das suas 
atividades principais.

(b) Uma administração pública colabore 
com a autoridade de controlo para 
determinar medidas que permitam evitar 
incumprimentos semelhantes no futuro. A 
colaboração aqui referida será 
determinada a partir dos acordos ou 
resoluções celebrados pela administração 
em questão, nos quais se fará referência à 
origem das medidas tomadas. A falta de 
colaboração com a autoridade de controlo 
devidamente acreditada, depois de passar 
um ano desde o início da instância, 
determinará a aplicação da multa prevista 
inicialmente.
Para efeitos do disposto neste artigo, os 
antecedentes por sanções firmes aplicadas 
a infrações cometidas por negligência 
serão anulados relativamente aos 
seguintes prazos: 
dois anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de multa até 250.000 EUR 
ou, no caso de uma empresa, até 0,5% do 
seu volume de negócios mundial anual; 
quatro anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de multa até 500.000 EUR 
ou, no caso de uma empresa, até 1% do 
seu volume de negócios mundial anual; 
seis anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de multa até 1.000.000 
EUR ou, no caso de uma empresa, até 2% 
do seu volume de negócios mundial 
anual; 

Para efeitos do disposto neste artigo, os 
antecedentes por sanções firmes aplicadas 
a infrações cometidas por negligência 
grave ou intencionalmente serão 
anulados relativamente aos seguintes 
prazos:

cinco anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de multa até 250.000 EUR 
ou, no caso de uma empresa, até 0,5% do 
seu volume de negócios mundial anual; 
dez anos, caso se trate de sanções 
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acompanhadas de multa até 500.000 EUR 
ou, no caso de uma empresa, até 1% do 
seu volume de negócios mundial anual; 
quinze anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de multa até 1.000.000 
EUR ou, no caso de uma empresa, até 2% 
do seu volume de negócios mundial 
anual;

(Uma parte da alínea b) do texto da Comissão passou a ser a alínea a) da alteração do 
Parlamento.)

Justificação

Visa estabelecer um catálogo mais amplo de sanções alternativas, realçando especialmente 
uma estratégia baseada na intenção de evitar incumprimentos futuros. A maioria das sanções 
alternativas previstas visa o estabelecimento de compromissos que criem os meios para poder 
evitar incumprimentos futuros. As medidas corretoras são definidas com base em acordos 
celebrados com a autoridade de controlo ou atos ou resoluções aprovados pela 
administração em questão.

Alteração 180

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º s 4 a 7

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

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; 
b) Cobre uma taxa pelas informações ou 
respostas aos pedidos dos titulares de 
dados, em violação do artigo 12.º, n.º 4;
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 
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forma intencional ou negligente:
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;
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;
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;
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;
e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;
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;
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.

6. A autoridade de controlo aplica uma 
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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:
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;
b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos artigos 
9.º e 81.º;
c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º; 
d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
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;
f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º; 
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;
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;
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;



AD\930359PT.doc 101/111 PE494.710v02-00

PT

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;
k) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
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;
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;
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;
o) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do artigo 
84.º.
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.

Alteração 181
Proposta de regulamento

Artigo 80 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent 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 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom. The 
word "solely" undermines legal certainty as it provides for a potentially significant loophole 
which undermines the provision set by this article. 

Alteração 182
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 

Suprimido
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subsequente das mesmas.

Alteração 183
Proposta de regulamento

Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
O tratamento dos dados pessoais e o 

princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais

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

Justificação

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

Alteração 184
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 87.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea 

Suprimido
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b), bem como o tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos no n.º 1.

Justificação

A nossa única objeção, por enquanto, a esta norma diz respeito à delegação em favor da 
Comissão contida no n.º 3.  Na nossa perspetiva, os limites aceitáveis para a delegação 
legislativa são ultrapassados e consequentemente as questões às quais se faz referência 
devem ser tratadas neste mesmo instrumento - quer agora, quer em reformas posteriores que 
se revelem necessárias - para garantir a sua eficácia futura.

Alteração 185
Proposta de regulamento

Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação

A delegação em favor da Comissão contida no n.º 3 é excessiva e o que ali se prevê deve ser 
desenvolvido na própria disposição.

Alteração 186
Proposta de regulamento

Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica, bem 
como de investigação oficial ou 
administrativa prejudicial para a 
determinação da filiação natural, se:
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Justificação

A fim de facilitar as investigações acerca da filiação natural nos casos de roubo ou subtração 
de bebés, propomos um aditamento ao n.º 1 com vista a legitimar claramente os tratamentos 
destinados a estas investigações.

Alteração 187
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 
modo razoável através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado de 
permitir a identificação da pessoa em 
causa; bem como

Alteração 188
Proposta de regulamento

Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os dados pessoais objeto de tratamento no 
quadro duma investigação oficial ou 
administrativa prejudicial para a 
determinação da filiação natural só serão 
comunicados aos titulares de dados 
quando for necessário e sem prejuízo da 
apresentação duma denúncia penal 
quando tal estiver previsto legalmente.  
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Justificação

A fim de facilitar as investigações acerca da filiação natural nos casos de roubo ou subtração 
de bebés, adita-se um novo parágrafo ao n.º 1 com vista a estabelecer as salvaguardas 
convenientes para a privacidade dos dados pessoais que são objeto de tratamento no quadro 
de investigações judiciais ou administrativas prejudiciais, de forma a que esses dados só 
sejam comunicados quando tal for legalmente necessário.

Alteração 189
Proposta de regulamento

Artigo 83 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 190
Proposta de regulamento

Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

A presente proposta relativa ao artigo 83.º visa permitir o tratamento de dados relativos à 
saúde, numa forma identificável, para fins de investigação, sem referência ao consentimento. 
As únicas garantias existentes (de que os dados identificáveis têm ser conservados 
separadamenta e de que os investigadores podem utilizar dados identificáveis apenas se a 
investigação não puder ser realizada recorrendo a dados não identificáveis) diminuiem 
significativamente a proteção de dados relativos à saúde. Existe o risco de a presente 
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proposta vir a permitir aos investigadores utilizarem dados identificáveis sem consentimento.

Alteração 191
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

Alteração 192
Proposta de regulamento

Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As igrejas e associações religiosas que
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a criação 
de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento, ou então obter 
uma certificação suficiente para os 
tratamentos a efetuar em conformidade 
com o artigo 39.º.

Justificação

O requerimento da autoridade de controlo pode coexistir com o de uma certificação, o que 
poderia ser útil especialmente para as confissões com menos recursos económicos.
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Alteração 193

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O poder de adotar atos delegados a que 
se refere o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 
3, 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, o artigo 31.º, n.º 5, o artigo 
32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, 
n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 
2, o artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, é
conferido à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Alteração 194

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 

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

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.

Alteração 195

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, o
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 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 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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Alteração 196

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Aquando da adoção dos atos 
referidos no presente artigo, a Comissão 
promove a neutralidade tecnológica.
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