
AD\933622PT.doc PE502.007v03-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2012/0010(COD)

16.4.2013

PARECER
da Comissão dos Assuntos Jurídicos

dirigido à Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

sobre a proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de 
sanções penais, e à livre circulação desses dados 
(COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))

Relator: Axel Voss



PE502.007v03-00 2/56 AD\933622PT.doc

PT

PA_Legam



AD\933622PT.doc 3/56 PE502.007v03-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A UE pretende, com razão, dotar-se de um enquadramento abrangente, coerente e moderno 
em matéria de proteção de dados ao mais alto nível, tendo em conta os inúmeros desafios 
nesse domínio, como por exemplo a globalização, a evolução tecnológica, o crescimento das 
atividades na Internet, as utilizações no contexto do aumento das atividades criminosas e 
considerações de segurança.

Por conseguinte, torna-se necessário, no quadro das disposições europeias pertinentes (artigo 
16.º do TFUE e o reconhecimento do direito à proteção dos dados pessoais no artigo 8.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais enquanto direitos autónomos), garantir a cada indivíduo a 
segurança jurídica e a confiança na conduta dos responsáveis pelo tratamento de dados e 
também, em especial, das autoridades responsáveis pela aplicação da lei, tendo em conta que 
as violações das regras de proteção de dados poderão originar graves riscos para os direitos e 
liberdades fundamentais do indivíduo, bem como para os valores dos Estados-Membros.

Consequentemente, o Parlamento Europeu partiu sempre do princípio de que o direito 
fundamental à proteção de dados e à privacidade engloba também a proteção das pessoas 
contra eventuais atos de vigilância ou de utilizações abusivas dos seus dados por parte do 
próprio Estado. Foi também na sequência dessa lógica que a Comissão propôs uma diretiva 
«relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à livre circulação desses 
dados», com a qual o relator está fundamentalmente de acordo.

Contudo, na área da investigação e execução penais, a proteção de dados terá de se adaptar às 
restantes considerações do Estado de direito decorrentes da concentração de poderes no 
Estado. O direito em matéria de proteção de dados no domínio da defesa, da manutenção e 
garantia da segurança pública, bem como da investigação e execução penais, deve ser 
adaptado às funções do Estado, assegurando que este continuará a cumpri-las eficazmente em 
prol de todos os cidadãos.

De um modo geral, a legislação no domínio da proteção de dados ao nível europeu 
caracteriza-se por diversas competências:
na área anteriormente abrangida pelo primeiro pilar existe uma competência muito vincada 
que deriva do mercado interno;
na área anteriormente incluída no terceiro pilar, não se encontra em primeiro plano a 
comunitarização, mas a cooperação. Por esse motivo, neste contexto, foi também a 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI o instrumento que foi mais longe na criação de normas 
mínimas.

Acresce que, precisamente na área da cooperação policial e judiciária, as tradições jurídicas 
dos Estados-Membros da UE evoluíram das formas mais díspares durante séculos, pelo que se 
impõe, numa área tão sensível, que quaisquer alterações introduzidas por regulamentações 
europeias em estruturas e tradições nacionais sejam prudentes e faseadas.
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Simultaneamente, no que diz respeito ao âmbito de aplicação do artigo 16.º do TFUE, 
verifica-se uma situação controversa na proteção de dados europeia que ainda não foi 
esclarecida por decisões das mais altas instâncias judiciais, o que permite uma incerteza 
jurídica que, na opinião do relator, deve ser resolvida com pragmatismo.
A proposta de diretiva da Comissão inclui, no seu âmbito de aplicação, o intercâmbio de 
dados ao nível nacional, ao passo que o artigo 16.º, n.º 2, do TFUE apenas confere à UE 
competências dentro do âmbito de aplicação do direito da União. Todavia, não poderá estar 
incluído nesse contexto o tratamento de dados no domínio policial (artigo 87.º do TFUE).
Pela sua natureza, a proteção de dados tem efeitos horizontais e é indicada para intervir em 
áreas que não são da plena responsabilidade da UE, podendo assim também violar o princípio 
da subsidiariedade.

Face às considerações acima referidas, o relator advoga que a diretiva deve apenas estabelecer 
normas mínimas. Assim, na prática, torna-se obsoleta a questão da aplicação «exclusivamente 
transfronteiriça» ou «também ao nível nacional»; a proteção de dados pode perfeitamente 
manter-se ao nível mais elevado.

Todavia, para que também aqui se mantenha o equilíbrio relativamente à proteção de dados 
enquanto direito fundamental, será necessário, por outro lado, prover de forma reforçada e 
clara na diretiva os direitos do indivíduo. Os princípios de transparência e controlo devem 
estar consagrados, mas sem contrariar o objetivo da segurança e da ação penal.

De modo a assegurar este equilíbrio entre a manutenção da concentração de poderes, das 
garantias de segurança e ordem públicas, e da integridade física do indivíduo, por um lado, e, 
por outro lado, o direito à proteção de dados, o relator considera necessárias as seguintes 
alterações:

Capítulo I

- A segurança será incluída no âmbito de aplicação (artigo 1.º).

- Os Estados-Membros são claramente autorizados a emitir normas mais exigentes 
(artigo 1.º). A finalidade da diretiva não consiste em harmonizar, mas em estipular 
normas mínimas.

- O âmbito de aplicação alargar-se-á às instituições, organismos, serviços e agências da 
União (artigo 2.º).

Capítulo II

- O texto da secção central dos «princípios do tratamento de dados» será alinhado com 
o do regulamento geral sobre a proteção de dados. Para uma abordagem conjunta, 
estes princípios devem coincidir (artigo 4.º).
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- O artigo 5.º será suprimido, visto que aumenta a burocracia e os custos para os 
Estados-Membros, e, simultaneamente, carece de regras quanto aos efeitos jurídicos.

- A limitação da finalidade do tratamento de dados constitui um princípio importante da 
legislação em matéria de proteção de dados. Os artigos 6.º e 7.º foram revistos 
aprofundadamente e alargados à luz da Decisão-Quadro 2008/977/JAI [casos do artigo 
8.º (exatidão dos dados), artigo 3.º (limitação da finalidade) e do artigo 13.º (limitação 
da finalidade relativamente a dados de outros Estados da UE)].

Capítulo III

As alterações no capítulo III colocam em destaque a necessidade do interesse individual e a 
procura efetiva individual por informações armazenadas.

- A possibilidade de restringir o direito de acesso aos dados (artigo 12.º) é limitada a 
casos específicos, sob escrutínio, reforçando, assim, os direitos individuais.

- Limita-se o direito à informação no momento da recolha dos dados sem solicitação, 
favorecendo as regulamentações dos Estados-Membros. 

- O texto relativo aos direitos à supressão e correção é revisto e reforçado. 
Simultaneamente, porém, introduzem-se exceções ao direito de supressão, como, por 
exemplo, a obrigação legal de conservação dos dados.

Capítulo IV

- Suprime-se o artigo 20.º, intitulado «Responsáveis conjuntos pelo tratamento», uma 
vez que reduz o nível de proteção de dados. Relativamente a terceiros, deve manter-se 
a responsabilidade conjunta de ambos os responsáveis, favorecendo o titular dos 
dados.

- Racionaliza-se o artigo 23.º, «Documentação», em função do artigo 10.º da 
Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Consequentemente, suprime-se o artigo 24.º, 
«Conservação de registos das operações de tratamento».

-  Ajusta-se o artigo 27.º, «Segurança dos dados», ao texto do artigo 22.º da 
decisão-quadro.

- Introduz-se a consulta prévia/avaliação do impacto sobre a privacidade como novo 
artigo 28.º-A, retomado do artigo 23.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

- Qualquer violação de dados passa a ser notificada apenas à autoridade de controlo, e 
não ao titular dos dados (artigos 28.º e 29.º).
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Capítulo V

- O artigo 35.º-B retoma as disposições contidas no artigo 13.º da decisão-quadro e 
adota regras específicas sobre os procedimentos relativos a dados provenientes de 
outros Estados-Membros.

- Reformula-se o artigo 36.º; em casos específicos muito restritos, deve ser permitida a 
transmissão de dados a países terceiros sob as condições mais rigorosas, mesmo que 
exista uma decisão negativa sobre o nível de proteção de dados adequado, se estiver 
em causa a segurança de bens inestimáveis, como a integridade física ou a própria 
vida humana.

Capítulo VIII

- Suprime-se o direito à ação coletiva previsto no artigo 50.º. O interesse pessoal e a 
especificidade do caso devem ser determinantes para uma ação judicial.

Atos delegados e atos de execução

- Neste contexto, importava rever a proposta da Comissão de modo a que fossem 
aplicadas disposições uniformes à adoção de atos delegados e atos de execução, 
evitando a perda de competências. Neste caso, à semelhança das alterações previstas 
ao projeto de regulamento geral sobre a proteção de dados (COM(2012) 11), dá-se 
prioridade aos atos delegados, ou remete-se a decisão para o nível dos 
Estados-Membros.

Responsabilidade extracontratual

- A Comissão Europeia pode incorrer em erro ao decidir sobre a adequação do nível de 
proteção de dados num país terceiro ou numa organização internacional, dando azo a 
prejuízos. Esta possibilidade deve ser referida na diretiva.

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 sugestões 
no relatório que aprovar:
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Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) É crucial assegurar um nível elevado e 
coerente de proteção dos dados pessoais 
das pessoas singulares e facilitar o 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a fim de assegurar a 
eficácia da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial. 
Para tal, o nível de proteção dos direitos e 
liberdades das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, tem de ser 
equivalente em todos os 
Estados-Membros. A proteção efetiva dos 
dados pessoais na União exige não só 
reforçar os direitos dos titulares de dados 
e as obrigações dos responsáveis pelo 
tratamento de dados pessoais, mas 
também poderes equivalentes para 
controlar e assegurar a conformidade 
com as regras de proteção dos dados 
pessoais nos Estados-Membros.

(7) É crucial assegurar um nível elevado e 
coerente de proteção dos dados pessoais 
das pessoas singulares e facilitar o 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes dos 
Estados-Membros, a fim de assegurar a 
eficácia da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial. 
Para tal, há que garantir normas mínimas 
em todos os Estados-Membros no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais 

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) A proteção das pessoas singulares 
deve ser neutra em termos tecnológicos e 
independente das técnicas utilizadas, sob 
pena de se correr um sério risco de ser 
contornada. Deve aplicar-se ao tratamento 
de dados pessoais por meios automatizados 
e manuais se os dados estiverem contidos 
ou forem destinados a serem conservados 
num sistema de ficheiros. As pastas ou 
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conjuntos de pastas, bem como as suas 
capas, que não estejam estruturadas de 
acordo com critérios específicos, não se 
incluem no âmbito de aplicação da 
presente diretiva. A presente diretiva não 
se aplica ao tratamento de dados pessoais 
efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União, 
nomeadamente as relativas à segurança 
nacional, nem aos dados tratados pelas 
instituições, organismos, serviços e 
agências da União, designadamente a 
Europol ou a Eurojust.

conjuntos de pastas, bem como as suas 
capas, que não estejam estruturadas de 
acordo com critérios específicos, não se 
incluem no âmbito de aplicação da 
presente diretiva. A presente diretiva não 
se aplica ao tratamento de dados pessoais 
efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União, 
nomeadamente as relativas à segurança 
nacional;

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O tratamento de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial 
implica necessariamente o tratamento de 

Suprimido
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dados pessoais relativos a categorias 
diferentes de titulares de dados. Importa, 
portanto, estabelecer uma distinção o 
mais clara possível entre dados pessoais 
de diferentes categorias de titulares de 
dados, tais como suspeitos, pessoas 
condenadas por um crime, vítimas e 
terceiros, designadamente testemunhas, 
pessoas que detenham informações ou 
contactos úteis, e os cúmplices de pessoas 
suspeitas ou condenadas.

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Na medida do possível, os dados 
pessoais devem ser distinguidos em 
função do seu grau de precisão e de 
fiabilidade. Os factos devem ser 
distinguidos de apreciações pessoais, a 
fim de assegurar simultaneamente a 
proteção das pessoas singulares e a 
qualidade e a fiabilidade da informação 
tratada pelas autoridades competentes.

Suprimido

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Ao estabelecer regras 
pormenorizadas relativamente ao formato 
e aos procedimentos aplicáveis à 
notificação das violações de dados 
pessoais, deve ter-se devidamente em 
conta as circunstâncias da violação, 
nomeadamente a existência ou não de 
proteção dos dados pessoais através de 
medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de utilização abusiva. Além disso, tais 

Suprimido
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regras e procedimentos devem ter em 
conta os legítimos interesses das 
autoridades de aplicação da lei nos casos 
em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar 
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação.

Alteração 7
Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Os Estados-Membros devem 
assegurar que uma transferência para um 
país terceiro só possa ser realizada se for 
necessária para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou para a execução de 
sanções penais, e se o responsável pelo 
tratamento no país terceiro ou na 
organização internacional for uma 
autoridade competente na aceção da 
presente diretiva. Uma transferência pode 
realizar-se nos casos em que a Comissão 
tiver decidido que o país terceiro, ou a 
organização internacional em questão, 
garante um nível de proteção adequado, 
ou se tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas.

(45) Os Estados-Membros devem 
assegurar que uma transferência para um 
país terceiro só possa ser realizada se for 
necessária para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou para a execução de 
sanções penais, e se o responsável pelo 
tratamento no país terceiro ou na 
organização internacional for uma 
autoridade competente na aceção da 
presente diretiva.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Embora a presente diretiva se aplique 
também às atividades dos tribunais 
nacionais, a competência das autoridades 
de controlo não abrange o tratamento de 
dados pessoais quando os tribunais atuam 
no âmbito dessas funções, a fim de 
assegurar a independência dos juízes no 

(55) Embora a presente diretiva se aplique 
também às atividades dos tribunais 
nacionais, a competência das autoridades 
de controlo não abrange o tratamento de 
dados pessoais quando os tribunais atuam 
no âmbito dessas funções, a fim de 
assegurar a independência dos juízes no 
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exercício das suas funções jurisdicionais. 
Todavia, esta exceção deve ser 
estritamente limitada às atividades 
meramente judiciais relativas a processos 
em tribunal e não ser aplicável a outras 
atividades a que os juízes possam estar 
associados por força do direito nacional.

exercício das suas funções jurisdicionais.

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

(70) Dado que os objetivos da presente 
diretiva, nomeadamente proteger os 
direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares e, em especial, o seu 
direito à proteção de dados pessoais, e 
assegurar o livre intercâmbio desses 
dados pelas autoridades competentes na 
União Europeia, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem pois, em razão 
da dimensão e dos efeitos da ação, ser 
melhor realizados a nível da União, esta 
última pode tomar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir esse objetivo.

Suprimido

Alteração 10
Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A fim de assegurar uma proteção 
global e coerente dos dados pessoais na 
União, os acordos internacionais 
celebrados pelos Estados-Membros 

Suprimido
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anteriormente à entrada em vigor da 
presente diretiva devem ser alterados em 
conformidade com a presente diretiva.

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à proteção das pessoas quanto ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção, repressão 
de infrações penais ou de execução de 
sanções penais.

1. A presente diretiva estabelece as regras 
relativas à proteção das pessoas quanto ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção de riscos, investigação, deteção, 
repressão de infrações penais e de 
execução de sanções penais.

Justificação

Há problemas no domínio da prevenção de riscos pela polícia na definição do âmbito de 
aplicação da diretiva e do regulamento. Se o risco a prevenir não for punível como crime e 
se, por conseguinte, a polícia não estiver a prevenir uma infração penal na aceção do artigo 
1.º, n.º 1, da proposta de diretiva, esta não pode ser aplicada (casos de pessoas 
desaparecidas e suicídios, por exemplo). As disposições do regulamento geral de proteção de 
dados são totalmente inadequadas para a prevenção de riscos.

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Em conformidade com a presente 
diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar:

2. As normas mínimas da presente diretiva 
não impedem os Estados-Membros de 
manterem ou introduzirem disposições 
que assegurem um nível mais elevado de 
proteção dos dados pessoais.

Justificação

O objetivo da diretiva deve consistir na introdução de um nível mínimo de proteção ao nível 
europeu, e não em substituir as regulamentações nacionais. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem estar expressamente autorizados a adotar disposições mais rigorosas.
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Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Que o intercâmbio de dados pessoais 
pelas autoridades competentes da União 
não seja restringido nem proibido por 
razões relacionadas com a proteção das 
pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais.

Suprimido

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Efetuado pelas instituições, 
organismos, serviços e agências da União.

Suprimido

Justificação

As instituições e autoridades de UE devem também recair no âmbito de aplicação da diretiva.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, direta 
ou indiretamente, por meios com razoável 
probabilidade de serem utilizados pelo 
responsável pelo tratamento ou por 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva 
que trabalhe com o responsável, 
nomeadamente por referência a um número 
de identificação, a dados de localização, a 
um identificador em linha ou a um ou mais 
elementos específicos próprios à sua 
identidade física, fisiológica, genética, 
psíquica, económica, cultural ou social;
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Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

A alteração delimita, de forma rigorosa, a autorização do titular dos dados. Mesmo que, em 
princípio, o cidadão e o Estado nunca possam ser colocados ao mesmo nível, a autorização 
poderá, em casos específicos, servir de justificação, como, por exemplo, no caso de testes de 
ADN em massa.

Alteração 17
Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Autoridades competentes», qualquer 
autoridade pública competente para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais, ou de 
execução de sanções penais;

(14) «Autoridades competentes», qualquer 
autoridade pública competente para efeitos 
de prevenção de riscos, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais, ou 
de execução de sanções penais incluindo 
as instituições, órgãos, serviços e agências 
da União Europeia;

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Objeto de um tratamento leal e lícito; (a) Objeto de um tratamento lícito, de 
maneira equitativa, transparente e 
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verificável em relação ao titular dos 
dados;

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados;

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; apenas
devem ser tratados se o tratamento 
anónimo não for suficiente para o efeito 
pretendido e desde que os objetivos não 
pudessem ser atingidos através do 
tratamento de informações que não 
envolvessem dados pessoais;

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 4 – 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;

(e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados mas 
apenas durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados;

Justificação

A alteração harmoniza a diretiva com o texto do regulamento sobre a proteção de dados. 
Para que haja uma abordagem conjunta, ambos os instrumentos jurídicos devem aplicar os 
mesmos princípios em matéria de tratamento de dados.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 

(f) Tratados e utilizados exclusivamente 
por funcionários que detenham essas 
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tratamento, que deve assegurar a 
conformidade com as disposições 
adotadas por força da presente diretiva.

competências nas autoridades 
competentes, no exercício das suas 
funções;

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar a 
conformidade com as disposições adotadas 
por força da presente diretiva.

(f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar e 
demonstrar a conformidade com as 
disposições adotadas por força da presente 
diretiva.

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem, na
medida do possível, prever regras 
específicas sobre a classificação em 
categorias dos dados, incluindo as 
respetivas consequências, tendo em conta 
as diferentes finalidades para que os 
dados são coligidos, incluindo as 
condições para a recolha de dados, limites 
temporais para a sua retenção, eventuais 
limitações dos direitos de acesso e 
informação do titular de dados e as 
modalidades de acesso aos dados por 
parte das autoridades competentes.

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Níveis diferentes de exatidão e de Exatidão material
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fiabilidade de dados pessoais

Alteração 25
Proposta de diretiva
Artigo 6 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que seja estabelecida uma distinção, na 
medida do possível, entre as diferentes
categorias de dados pessoais objeto de 
tratamento, em função do seu nível de 
precisão e de fiabilidade.

1. As autoridades competentes devem 
assegurar que, na medida do possível, os 
dados pessoais sejam factualmente exatos, 
completos e, se necessário, atualizados.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2 e 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os dados pessoais baseados em factos 
sejam, na medida do possível, distinguidos 
dos dados pessoais baseados em 
apreciações pessoais.

2. As autoridades competentes devem 
assegurar que os dados pessoais que sejam 
incorretos, incompletos ou desatualizados 
não sejam transmitidos nem 
disponibilizados. Para este efeito, as 
autoridades competentes devem verificar, 
na medida do possível, a qualidade desses 
dados antes de os transmitirem ou 
disponibilizarem. Assim, em todas as 
transmissões de dados, devem ser 
fornecidas, na medida do possível, as 
informações disponíveis para que o 
Estado-Membro que as recebe possa 
apreciar até que ponto os dados são 
precisos, completos, atuais e fiáveis. Se os 
dados pessoais tiverem sido transmitidos 
sem pedido prévio, a autoridade recetora 
verificará, sem demora, se esses dados são 
necessários para os fins para os quais 
foram transmitidos. 
2-A. Quando se verifica que foram 
transmitidos dados inexatos ou que foram 
transmitidos dados indevidamente, o 
destinatário deve ser imediatamente 
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informado. O destinatário tem o dever de 
corrigir imediatamente os dados, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, ou de os 
apagar, nos termos do artigo 16.º.

Justificação

A proposta de texto inspira-se no artigo 8.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI e estabelece a 
proibição de transmitir dados imprecisos.

Alteração 27
Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Licitude do tratamento; limitação da 

finalidade de tratamento
1. O tratamento de dados pessoais só é 
lícito se e na medida em que respeitar os 
seguintes princípios.
2. As autoridades competentes estão 
autorizadas a recolher dados pessoais no 
âmbito das suas funções para fins 
precisos, claros e lícitos. As recolhas de 
dados para fins lícitos são, em particular, 
as que têm por objetivo:
(a) O exercício de uma função pela 
autoridade competente, por força da 
legislação, tendo em vista as finalidades 
enunciadas no artigo 1.º, n.º 1; ou
(b) O respeito de uma obrigação jurídica a 
que o responsável pelo tratamento esteja 
sujeito; e
(c) Preservar os legítimos interesses do 
titular dos dados; e
(d) Preservar os legítimos interesses de 
terceiros, exceto se os legítimos interesses 
do titular dos dados tiverem manifesta 
prevalência na exclusão do tratamento;
(e) A prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública.
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3. O tratamento de dados pessoais tem de 
corresponder à finalidade para que foram 
recolhidos. O tratamento posterior para 
outros fins é admissível, desde que:
(a) Sirva objetivos lícitos (n.º 2);
(b) Seja necessário a esse outro objetivo;
(c) Não seja incompatível com os fins a 
que se destinava a recolha desses dados.
4. É permitido, em derrogação ao n.º 3, 
dar seguimento ao tratamento dos dados 
pessoais para fins históricos, estatísticos 
ou científicos, desde que os Estados-
Membros prevejam garantias adequadas, 
tornando os dados anónimos, entre outras 
medidas.

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-B
Especificidades dos dados pessoais 

provenientes de outros Estados-Membros
No caso dos dados pessoais transmitidos 
ou disponibilizados pela autoridade 
competente de outro Estado-Membro, 
deve ter-se em conta, além dos princípios 
gerais do tratamento de dados, o seguinte:
1. Os dados pessoais só podem ser 
transmitidos a entidades particulares se:
(a) A autoridade competente do 
Estado-Membro que forneceu os dados 
tiver consentido que estes sejam 
transmitidos de acordo com a sua 
legislação nacional;
(b) Não existirem interesses legítimos 
específicos da pessoa em causa que 
impeçam a transmissão dos dados; bem 
como
(c) Em determinados casos, a 
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transferência for essencial à autoridade 
competente que transmite os dados a um 
particular, tendo em vista:
(i) O desempenho das funções que lhe 
incumbem legitimamente;
(ii) Para evitar prejudicar a prevenção, 
deteção, investigação, repressão de 
infrações penais ou a execução de 
sanções penais;
(iii) A prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública, e
(iv) A prevenção de danos graves para os 
direitos dos indivíduos.
A autoridade competente que transmite 
dados a particulares informa-os dos fins 
únicos para os quais os dados podem ser 
utilizados.
2. Além dos fins para que foram 
transmitidos ou disponibilizados, os dados 
pessoais só podem ser tratados 
ulteriormente, nos termos do artigo 7.º, n.º 
3, para os seguintes objetivos:
(a) Prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de infrações penais ou 
execução de sanções penais diferentes das 
que deram origem à transmissão ou 
disponibilização;
(b) «Autoridades competentes», qualquer 
autoridade pública competente para 
efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais, 
ou de execução de sanções penais;
(c) A prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública; e
(d) Para quaisquer outros fins, neste caso 
só com o consentimento prévio do 
Estado-Membro transmissor ou com o 
consentimento do titular dos dados, 
fornecido de acordo com a legislação 
nacional.
Esta derrogação é aplicável sem prejuízo 
do disposto no artigo 7.º, n.º 4.



AD\933622PT.doc 21/56 PE502.007v03-00

PT

3. Quando a legislação do Estado-
Membro que transmite os dados prevê, em 
determinadas circunstâncias, restrições 
particulares de tratamento aplicáveis à 
transmissão de dados entre autoridades 
competentes neste Estado-Membro, a 
autoridade que transmite os dados 
informa o destinatário das restrições em 
vigor. O destinatário deve assegurar que 
essas restrições ao tratamento são 
respeitadas.

Justificação

A revisão deste artigo retoma as regulamentações contidas no artigo 13.º da Decisão-Quadro 
2088/977/JAI sobre os procedimentos a seguir no caso de dados provenientes de outros 
Estados-Membros, conferindo-lhes um especial grau de proteção. Simultaneamente, o artigo 
7.º-A destina-se a proteger o próprio Estado-Membro que fornece os dados, gerando, assim, 
a confiança necessária a esse intercâmbio dentro da União, ao assegurar que o tratamento 
posterior dos dados transmitidos não fica entregue ao livre arbítrio do Estado de destino.

Alteração 29
Proposta de diretiva
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-C
Prazos de apagamento e verificação

Devem ser estabelecidos prazos 
adequados para o apagamento de dados 
pessoais ou a verificação periódica da 
necessidade do seu armazenamento. 
Devem ser previstas modalidades 
processuais que garantam o cumprimento 
desses prazos.

Justificação

O aditamento foi retomado ipsis verbis da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 8
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem proibir 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 situação médica ou à 
orientação sexual.

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 relativos à 
saúde ou à situação médica ou à orientação 
sexual só será permitido se:

2. O n.º 1 não se aplica sempre que:
(a) O tratamento for autorizado por uma 
legislação que preveja garantias adequadas;

(a) O tratamento for absolutamente 
necessário e autorizado por uma legislação 
que preveja garantias adequadas; ou

(b) O tratamento for necessário para a 
proteção dos interesses vitais do titular de 
dados ou de um terceiro;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

(c) O tratamento estiver relacionado com 
dados manifestamente tornados públicos 
pelo seu titular.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

Este artigo foi reformulado a exemplo do artigo 6.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI. 
Embora a sua lógica divirja do princípio de interdição seguido no projeto de diretiva, o 
tratamento de dados sensíveis continua, ainda assim, a ser permitido apenas sob condições 
estritas. Tendo em consideração a grande importância das pistas de investigação de ADN, 
suprimiu-se a proibição geral de tratamento de dados genéticos que a Comissão havia 
estabelecido.

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever a 
proibição de medidas que produzam 
efeitos adversos na esfera jurídica do titular 
de dados ou que o afetem de modo 
significativo e que se baseiem unicamente 
no tratamento automatizado de dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos próprios dessa pessoa, salvo se 

1. Medidas que produzam efeitos adversos 
na esfera jurídica do titular de dados ou 
que o afetem de modo significativo e que 
se baseiem unicamente no tratamento 
automatizado de dados pessoais destinado 
a avaliar determinados aspetos próprios 
dessa pessoa, só serão permitidas se forem 
autorizadas por uma lei que preveja 
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forem autorizadas por uma lei que preveja 
igualmente medidas destinadas a assegurar 
os interesses legítimos do titular de dados.

igualmente medidas destinadas a assegurar 
os interesses legítimos do titular de dados.

Justificação

A revisão deste artigo retoma a formulação contida no artigo 7.º da Decisão-Quadro 
2088/977/JAI. A definição de perfis continua a ser permitida só em condições estritas, 
embora se divirja do princípio da interdição.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 9 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios ao titular de 
dados não se deve basear exclusivamente 
nas categorias especiais de dados pessoais 
referidas no artigo 8.º.

Suprimido

Justificação

O n.º 2 encaminha para a definição de perfis num âmbito bastante alargado, e seria 
facilmente contornável.

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento adote todas 
as medidas razoáveis a fim de aplicar 
regras internas transparentes e facilmente 
acessíveis no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais, tendo em 
vista o exercício dos direitos pelos titulares 
de dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento adote 
medidas adequadas e razoáveis a fim de 
aplicar regras internas transparentes e 
facilmente acessíveis no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais, tendo em 
vista o exercício dos direitos pelos titulares 
de dados.
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Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento faculte todas 
as informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais ao titular de 
dados de uma forma inteligível e numa 
linguagem clara e simples.

2. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento faculte todas 
as informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais ao titular de 
dados de uma forma tão inteligível quanto 
possível e numa linguagem clara e simples.

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe, 
sem demora injustificada, o titular de 
dados do seguimento dado ao seu pedido.

Suprimido

Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Comunicação dos dados pessoais em 
fase de tratamento e quaisquer 
informações disponíveis sobre a origem 
desses dados;

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Comunicação dos dados pessoais em 
fase de tratamento e quaisquer 
informações disponíveis sobre a origem 

Suprimido
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desses dados.

Justificação

Diz respeito ao direito de acesso do titular principal, pelo que deve ser considerado 
prioritário.

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas para limitar, total ou 
parcialmente, o direito de acesso do titular 
de dados, na medida em que tal limitação 
total ou parcial constitua uma medida 
necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, tendo devidamente 
em conta os interesses legítimos do titular 
de dados:

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas para limitar, total ou 
parcialmente conforme o caso concreto, o 
direito de acesso do titular de dados, na 
medida e durante o prazo em que tal 
limitação total ou parcial constitua uma 
medida necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, tendo devidamente 
em conta os interesses legítimos do titular 
de dados:

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Para evitar prejudicar a prevenção, 
deteção, investigação, repressão de 
infrações penais ou a execução de sanções 
penais;

(b) Para evitar prejudicar a prevenção de 
riscos, deteção, investigação, repressão de 
infrações penais ou a execução de sanções 
penais;

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Para proteger os direitos e as liberdades 
de outrem.

(e) Para proteger os direitos e as liberdades 
do titular dos dados ou de outrem.
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Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem, por via 
legislativa, determinar categorias de 
tratamento de dados suscetíveis de ser 
objeto, no todo ou em parte, das 
derrogações previstas no n.º 1.

Suprimido

Justificação

A recusa do acesso aos dados deve sempre depender da especificidade de cada caso.

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados solicitar à 
autoridade de controlo, em especial nos 
casos referidos no artigo 13.º, a 
verificação da licitude do tratamento.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados solicitar à 
autoridade de controlo, nos limites do que 
se encontra definido nos artigos 12.º e
13.º, a verificação da licitude do 
tratamento.

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados do seu direito de solicitar a 
intervenção da autoridade de controlo por 
força do n.º 1.

2. O Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, a pedido deste, do seu 
direito de solicitar a intervenção da 
autoridade de controlo por força do n.º 1.

Alteração 44
Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estipular se o 
titular dos dados pode invocar esse direito 
diretamente junto do responsável pelo 
tratamento ou através da autoridade 
nacional de controlo competente.

Justificação

É aqui previsto um sistema de pedidos de acesso indireto ao titular, usando a redação da 
Decisão-Quadro 2008.

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento a retificação 
dos dados pessoais inexatos que lhe digam 
respeito. O titular de dados tem o direito de 
obter, nomeadamente através de uma 
declaração retificativa, que os seus dados 
pessoais incompletos sejam completados.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter a 
retificação dos dados pessoais inexatos que 
lhe digam respeito. O titular de dados tem 
o direito de obter, nomeadamente através 
de uma declaração retificativa, que os seus 
dados pessoais incompletos sejam 
completados.

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 e n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que, 
em caso de recusa de ratificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial.

2. Os Estados-Membros devem estipular 
se o titular dos dados pode invocar esses 
direitos diretamente contra o responsável 
pelo tratamento ou através da autoridade 
nacional de controlo competente.

2-A. Se o titular dos dados reclamar os 
seus direitos diretamente junto do 
responsável pelo tratamento e este recusar 
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a retificação ou o aditamento de dados em 
falta, esse responsável terá de informar o 
titular, por escrito, dos motivos da recusa 
e das possibilidades de apresentar uma 
queixa à autoridade de controlo e de 
intentar uma ação judicial.

Justificação

Este aspeto deve ficar ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito 
sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos do 
artigo 4.º, alínea a) a e), e dos artigos 7.º e 
8.º, da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito 
sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos 
dos artigos 4.º, 6.º, 7.º e 8.º, da presente 
diretiva.

Justificação

A alteração alarga o âmbito de aplicação e reforça os direitos individuais.

Alteração 48
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2  e n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar esse apagamento sem demora.

2. Os Estados-Membros devem estipular 
se o titular dos dados pode invocar esse 
direito diretamente junto do responsável 
pelo tratamento ou através da autoridade 
nacional de controlo competente.

2-A. Se o titular dos dados reclamar os 
seus direitos diretamente junto do 
responsável pelo tratamento e este recusar 
a retificação ou o aditamento de dados em 
falta, esse responsável terá de informar o 
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titular, por escrito, dos motivos da recusa 
e das possibilidades de apresentar uma 
queixa à autoridade de controlo e de 
intentar uma ação judicial.

Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar 
os dados pessoais sempre que:

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve 
restringir o tratamento dos dados pessoais 
sempre que:

Alteração 50
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O titular dos dados se opuser ao seu 
apagamento e solicitar, em contrapartida, a 
limitação da sua utilização;

(c) O apagamento prejudicar os interesses 
legítimos do titular dos dados ou o titular 
dos dados se opuser ao seu apagamento e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da 
sua utilização.

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) a alínea c-C) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Obrigações em matéria de 
documentação ou de conservação de 
dados impedirem o apagamento; nesse 
caso, os dados serão tratados de acordo 
com essas obrigações;
(c-B) Estiverem armazenados apenas para 
fins de salvaguarda dos dados ou de 
controlo da proteção de dados;
(c-C) A complexidade técnica do 
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apagamento for muito desproporcionada, 
por exemplo devido ao tipo específico de 
conservação.

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os dados marcados só poderão ser 
utilizados para os fins que impediram o 
seu apagamento. Poderão também ser 
utilizados se se revelarem indispensáveis 
para o levantamento do ónus da prova.

Justificação

A presente alteração esclarece os possíveis efeitos jurídicos decorrentes da marcação.

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, por escrito, de qualquer 
recusa de apagamento ou de marcação dos 
dados tratados, dos motivos de recusa e das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de intentar uma 
ação judicial.

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, por escrito, de qualquer 
recusa de apagamento ou de restrição dos 
dados tratados, dos motivos de recusa e das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de intentar uma 
ação judicial.

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever, 
sempre que dados pessoais constem de 
uma decisão ou de um registo criminal 
objeto de tratamento no âmbito de uma 

Os Estados-Membros podem prever, 
sempre que dados pessoais constem de 
uma decisão ou de um registo judicial 
vinculado a uma decisão de um tribunal, 
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investigação ou ação penal, que os 
direitos de informação, acesso, retificação, 
apagamento e limitação do tratamento, 
previstos nos artigos 11.º a 16.º, sejam 
exercidos em conformidade com as regras 
processuais penais nacionais.

que a informação, acesso, retificação, 
apagamento e limitação do tratamento, 
previstos nos artigos 11.º a 16.º, estejam 
em harmonia com o direito processual 
nacional.

Justificação

O âmbito de aplicação do presente artigo deve ser alargado a todos os tribunais e não 
abranger apenas os processos penais.

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos de verificação da 
eficácia das medidas referidas no n.º 1. 
Sob reserva da sua proporcionalidade, 
essa verificação deve ser realizada por 
auditores independentes internos ou 
externos.

Suprimido

Justificação

Suprime-se liminarmente o artigo 18.º, n.º 3 para evitar a disseminação descontrolada de 
verificações. O responsável pela proteção de dados e a autoridade de controlo devem bastar 
para garantir a proteção dos dados; outros auditores externos ou internos são 
desnecessários, e serviriam apenas para gerar confusão.

Alteração 56
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes de execução das medidas e 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados, de forma a que esse 

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes:
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tratamento respeite as disposições 
adotadas em conformidade com a 
presente diretiva e garanta a proteção dos 
direitos do titular de dados.

(a) de execução das medidas técnicas e 
organizativas previstas no artigo 27.º, n.º 
1;
(b) de que esse tratamento respeite, além 
disso, as disposições adotadas em 
conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular 
de dados; bem como
(c) de que o titular dos dados respeita as 
instruções do responsável pelo 
tratamento.

Justificação

Este artigo foi reformulado à luz da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, não havendo motivo 
aparente para divergir dela. Parte do n.º 1 do texto da Comissão tornou-se nas alíneas a) e b) 
da alteração parlamentar.

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que
a realização de operações de tratamento 
por um subcontratante sejam reguladas por 
um ato jurídico que vincule o 
subcontratante ao responsável pelo 
tratamento e que preveja, nomeadamente,
que o subcontratante atue apenas mediante 
instruções do responsável pelo tratamento,
em especial quando a transferência de 
dados pessoais utilizados for proibida.

2. A realização de operações de tratamento 
por um subcontratante deve ser regulada 
por um ato jurídico ou um contrato escrito
que preveja que o subcontratante atue 
apenas mediante instruções do responsável 
pelo tratamento.

Justificação

Este artigo foi reformulado à luz da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, não havendo motivo 
aparente para divergir dela.
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Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1  e n.ºs 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, mantenha a
documentação de todos os sistemas e 
procedimentos de tratamento sob a sua 
responsabilidade.

1. Todas as autoridades competentes 
mantêm documentação detalhada de todos 
os sistemas e procedimentos de tratamento 
sob a sua responsabilidade. 

1-A. Os registos só podem ser utilizados 
para efeitos de verificação da licitude do 
tratamento de dados, de autocontrolo e de 
garantia da integridade e segurança dos 
dados.
1-B. Os registos ou documentos devem ser 
disponibilizados à autoridade de controlo, 
se solicitados. A autoridade de controlo só 
utilizará essas informações para efeitos de 
verificação da licitude do tratamento dos 
dados, bem como para garantir a 
integridade e segurança dos dados.

Justificação

O artigo 10.º revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI. Esta alteração suprime as 
responsabilidades ao nível nacional e apenas se refere a transmissões transfronteiriças, 
comprometendo o propósito da presente diretiva e afastando-a ainda mais do regulamento e 
do chamado pacote harmonizado. A alteração supra assegura, pelo menos, algumas 
disposições ao nível nacional, apesar de ser desejável a reintrodução do original a fim de 
harmonizar o regulamento.

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante apliquem as medidas 
técnicas e organizativas necessárias para 
assegurar um nível de segurança 
adaptado aos riscos que o tratamento 

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento aplique as 
medidas técnicas e organizativas que 
permitam evitar:
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representa e à natureza dos dados 
pessoais a proteger, atendendo às técnicas 
mais recentes e aos custos resultantes da 
sua aplicação.

(a) A destruição não intencional ou não 
autorizada;
(b) A perda acidental;
(c) Alterações sem permissão;
(d) A transmissão ou o acesso não 
autorizados, especialmente nos casos em 
que, no âmbito do tratamento, os dados 
são transmitidos através de uma rede ou 
são disponibilizados mediante um acesso 
direto automático, e
(e) Qualquer outra forma de tratamento 
não autorizado de dados pessoais.
Estas medidas devem assegurar, 
atendendo aos conhecimentos técnicos 
disponíveis e aos custos resultantes da sua 
aplicação, um nível de segurança 
adequado em relação aos riscos que o 
tratamento apresenta e à natureza dos 
dados a proteger.

Justificação

A revisão do presente artigo retoma o artigo 22.º, n.º 1, da Decisão-Quadro.

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita ao tratamento 
automatizado de dados, cada 
Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, na sequência de uma 
avaliação de riscos, aplique medidas 
destinadas a:

2. No que respeita ao tratamento 
automatizado de dados, cada 
Estado-Membro deve tomar medidas 
adequadas para:
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Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Assegurar que as funções do sistema 
funcionem, que os erros de funcionamento 
sejam assinalados (fiabilidade) e que os 
dados pessoais conservados não possam ser 
falseados por um disfuncionamento do 
sistema (integridade).

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, se necessário, 
atos de execução a fim de especificar os 
requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 
aplicáveis às várias situações, 
particularmente normas de cifragem. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
57.º, n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem adotar, se 
necessário, disposições a fim de especificar 
os requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 
aplicáveis às várias situações, 
particularmente normas de cifragem.

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
em caso de violação de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento notifique 
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 seja transmitida após esse 
prazo, o responsável pelo tratamento deve 

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
em caso de violação de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento notifique 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e após ter tido 
conhecimento da mesma. No caso das 
violações mais graves, os 
Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento notifique a 
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apresentar uma justificação à autoridade 
de controlo, a pedido desta.

autoridade de controlo dessa violação, o 
mais tardar 24 horas após ter tido 
conhecimento da mesma.

Justificação

A obrigação de os responsáveis pelo tratamento de dados notificarem todas as violações o 
mais tardar 24 horas após terem tido conhecimento das mesmas, bem como apresentarem 
uma justificação fundamentada, é excessivamente burocrática.

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 56.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

O n.º 1 já especifica à saciedade os critérios e requisitos para determinar a existência de 
violação de dados. A delegação de competências legislativas sugerida abarcaria, de qualquer 
forma, elementos essenciais que não podem ser delegados, e que devem ser especificados no 
instrumento de base. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados sugere também uma 
modificação análoga.

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Consulta prévia

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento ou o 
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subcontratante consulta a autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais que farão parte de um 
novo ficheiro a criar, sempre que:
(a) O tratamento visar categorias 
especiais de dados referidas no artigo 8.º;
(b) Devido à utilização, em especial, de 
novos mecanismos, tecnologias ou 
procedimentos, o tipo de tratamento 
apresente riscos específicos para os 
direitos e liberdades fundamentais e, em 
particular, para a proteção de dados 
pessoais do seu titular.

Justificação

A presente formulação retoma o artigo 13.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI. 

Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pela proteção dos 
dados não pode ser prejudicado pelo 
exercício das suas funções. Não é 
permitido demitir o responsável pela 
proteção dos dados durante o período de 
vigência das suas funções, nem durante o 
ano subsequente, a menos que se 
verifiquem factos que justifiquem o seu 
despedimento por justa causa. 

Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 33 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A transferência for necessária para fins 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais; e

(a) A transferência for necessária para fins 
de prevenção de riscos, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais; e
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Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 33 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições estabelecidas no presente 
capítulo forem cumpridas pelo responsável 
pelo tratamento e pelo subcontratante.

(b) As condições estabelecidas no presente 
capítulo forem cumpridas. 

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na falta de uma decisão adotada por 
força do artigo 41.º do Regulamento (UE) 
…./2012, a Comissão deve avaliar a 
adequação do nível de proteção tendo em 
conta os seguintes elementos:

2. Na falta de uma decisão adotada por 
força do artigo 41.º do Regulamento (UE) 
…./2012, a Comissão deve avaliar a 
adequação do nível de proteção tendo em 
conta todas as circunstâncias que rodeiam 
em geral as transferências de dados ou 
categorias de transferências de dados que 
possam ser avaliadas sem referência a
operações específicas de transferência. A 
avaliação considerará, em particular, os 
seguintes elementos:

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode decidir, nos limites da 
presente diretiva, 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 

3. A Comissão deve ter competência para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 56.º, para complementar a lista 
constante do anexo [x] dos países 
terceiros, territórios ou setores de 
tratamento dentro desses países terceiros, 
ou organizações internacionais que 
garantam um nível de proteção adequado
na aceção do n.º 2. Ao determinar o nível 
de proteção, a Comissão deve ponderar se 
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exame referido no artigo 57.º, n.º 2. a legislação relevante, tanto geral como 
setorial, em vigor no país terceiro ou 
organização internacional, garante 
eficácia e respeito dos direitos, incluindo 
vias de recurso judicial para os titulares 
dos dados, especialmente aqueles cujos 
dados sejam objeto de transferência.

Justificação

Dada a sua natureza abrangente, as determinações em causa excedem os requisitos em 
termos de condições uniformes de aplicação, pelo que esses elementos não essenciais devem 
ser objeto de uma delegação de competências legislativas, nos termos do artigo 290.º do 
TFUE. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados sugere também uma modificação 
análoga. 

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O ato de execução deve especificar o 
âmbito de aplicação geográfico e setorial 
e, se for caso disso, identificar a 
autoridade de controlo referida no n.º 2, 
alínea b).

4. Nos termos do artigo 340.º, n.º 2, do 
TFUE, e em conformidade com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça, a 
União, de acordo com os princípios gerais 
comuns aos direitos dos 
Estados-Membros, deve indemnizar os 
danos causados pelas suas instituições no 
exercício das suas funções, incluindo 
eventuais danos provocados pelo uso 
indevido de dados pessoais na sequência 
de uma determinação incorreta, ao abrigo 
dos n.ºs 2 e 3.

Justificação

A responsabilidade extracontratual da União nos casos de decisões erradas com base nos 
critérios dos n.os 2 e 3 carece de maior esclarecimento.

Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode decidir, nos limites da 
presente diretiva, que um país terceiro, 
um território ou um setor de tratamento 
nesse país terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado na aceção do n.º 2, em 
especial nos casos em que a legislação 
relevante, quer de caráter geral ou 
setorial, em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo 
vias de recurso administrativo e judicial 
para os titulares de dados, nomeadamente 
para as pessoas residentes no território da 
União cujos dados pessoais sejam objeto 
de transferência. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 57.º, n.º 2, ou, 
em casos de extrema urgência para as 
pessoas singulares no que se refere ao seu 
direito de proteção de dados pessoais, em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 57.º, n.º 3.

Suprimido

Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sempre que a Comissão adote uma 
decisão por força do n.º 5, segundo a qual 
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, tal decisão não prejudique 
transferências efetuadas nos termos do 
artigo 35.º, n.º 1, ou em conformidade 
com o artigo 36.º. Em momento oportuno, 
a Comissão deve encetar negociações com 
o país terceiro ou a organização 

Suprimido
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internacional com vista a remediar a 
situação resultante da decisão adotada 
nos termos do n.º 5.

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve acompanhar a 
aplicação dos atos de execução referidos 
nos n.ºs 3 e 5.

Suprimido

Alteração 75
Proposta de diretiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35 Suprimido
Transferências mediante garantias 
adequadas
1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, os Estados-Membros devem 
prever que uma transferência de dados
pessoais para um país terceiro uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada:
(a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo; ou
(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais e concluir 
existirem garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais.
2. A decisão de transferência nos termos 
do n.º 1, alínea b), deve ser adotada por 
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pessoal devidamente autorizado. 
Qualquer transferência desse tipo deve 
fundamentada mediante documentação, 
que deve ser disponibilizada à autoridade 
de controlo, se solicitada.

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Transferências mediante garantias 

adequadas
1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, os Estados-Membros devem 
prever que uma transferência de dados 
pessoais para um país terceiro uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada:
(a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo;
(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais (artigo 
43º, n.º 2) e concluir existirem 
salvaguardas adequadas relativamente à 
proteção de dados pessoais.
(c) For permitida uma transferência 
específica de dados pessoais (artigo 36.º), 
mesmo depois de a Comissão ter 
concluído que o nível de proteção não é 
adequado. 

Alteração 77
Proposta de diretiva
Artigo 35-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-B
Transferência de dados pessoais 

provenientes de outros Estados-Membros
1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer transferência, pelas autoridades 
competentes, de dados pessoais 
transferidos ou disponibilizados pela 
autoridade competente de outro 
Estado-Membro, incluindo uma 
transferência ulterior para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional, só pode ser efetuada, 
alargando assim as condições acima 
referidas, se:
(a) O destinatário num país terceiro ou o 
organismo internacional de receção for 
responsável pela prevenção de riscos, pela 
investigação, deteção ou repressão de 
infrações penais ou pela execução de 
sanções penais;
(b) O Estado-Membro que forneceu os 
dados tiver dado o seu consentimento 
para a transferência, de acordo com a sua 
legislação nacional, e
(c) Nos casos previstos no artigo 34.º-A, 
n.º 3, e no artigo 35.º, alíneas b) e c), o 
Estado-Membro que transmitiu os dados 
também considerar que existem garantias 
adequadas de proteção dos dados 
transferidos, à luz da sua legislação 
nacional. 
2. A transmissão sem consentimento 
prévio, nos termos do n.º 1, alínea b), só é 
permitida se for essencial para prevenir 
uma ameaça imediata e grave para a 
segurança pública de um Estado-Membro 
ou de um Estado terceiro, ou se for do 
interesse fundamental de um 
Estado-Membro, e o consentimento prévio 
não puder ser obtido em tempo útil. A 
autoridade de controlo, por dar tal 
consentimento, deve ser informada do 



PE502.007v03-00 44/56 AD\933622PT.doc

PT

facto sem demora.
3. Os dados pessoais só podem ser 
transmitidos em derrogação ao n.º 1, 
alínea c),  se essa possibilidade estiver 
contemplada no direito nacional do 
Estado-Membro que os transmite, devido 
a:
(a) Interesses legítimos específicos do 
titular dos dados; e
(b) Interesses superiores legítimos, em 
particular interesses públicos importantes.
4. Só é permitida a transmissão de dados 
pessoais a entidades privadas se estiverem 
preenchidos os requisitos do artigo 7.º-A, 
n.º 1 e 7.º-B.

Justificação

O artigo 35.º-B corresponde ao artigo 13.º da Decisão-Quadro 2088/977/JAI, que introduz 
regras especiais para o tratamento de dados de outros Estados-Membros e lhes confere 
proteção especial. Simultaneamente, esta disposição destina-se a proteger o Estado-Membro 
que fornece os dados, criando assim a confiança necessária para esse intercâmbio dentro da 
União, ao assegurar que o tratamento posterior dos dados transmitidos não fica entregue ao 
livre arbítrio do Estado de destino.

Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36 Suprimido
Derrogações

Em derrogação aos artigos 34.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:
(a) Se for necessária para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa; ou
(b) Se for necessária para proteger os 
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interesses legítimos do titular dos dados 
sempre que a legislação do 
Estado-Membro que transfere os dados 
pessoais o preveja; ou
(c) Se for essencial para a prevenção de 
uma ameaça imediata e grave contra a 
segurança pública de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro; ou
(d) Se for necessária em casos 
particulares para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de 
sanções penais; ou
(e) Se for necessária em casos 
particulares tendo em vista a 
confirmação, exercício ou defesa de um 
direito no âmbito de um processo judicial 
relacionado com a prevenção, 
investigação, deteção ou repressão de 
uma infração penal específica ou a 
execução de uma sanção penal específica.

Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Derrogações às regras de transferência de 
dados após a ponderação de interesses em 

casos específicos concretos
1. Caso a Comissão verifique, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 5, que 
não existe um nível de proteção adequado, 
a transferência de dados pessoais para o 
país terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou 
organização internacional, não pode ser 
efetuada se, nesse caso específico, os 
interesses legítimos do titular dos dados 
relativamente ao cancelamento da 
transferência superarem o interesse 
público relativamente à mesma.
2. A adequação do nível de proteção 
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existente num caso específico será um dos 
fatores tidos em conta aquando da 
ponderação dos méritos dos interesses 
concorrentes envolvidos. A verificação do 
nível de proteção adequado num caso 
específico deve atender especialmente às 
circunstâncias relevantes para a 
transferência de dados pretendida, 
designadamente:
(a) O tipo de dados a transferir;
(b) As finalidades da sua transferência; e
(c) A duração do tratamento previsto no 
país terceiro.
3. Em derrogação aos artigos 1.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:
(a) Se for necessária para salvaguardar os 
interesses vitais e legítimos do titular dos 
dados ou de outra pessoa, especialmente 
no que se refere à sua integridade física e 
ao seu bem-estar;
(b) Se for necessária para proteger os 
interesses legítimos do titular dos dados 
sempre que a legislação do 
Estado-Membro que transfere os dados 
pessoais o preveja; ou
(c) A transferência for necessária para 
fins de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais; ou
(d) Se for necessária em casos 
particulares tendo em vista a 
confirmação, exercício ou defesa de um 
direito no âmbito de um processo judicial 
relacionado com a prevenção, 
investigação, deteção ou repressão de 
uma infração penal específica ou a 
execução de uma sanção penal específica. 
4. Em casos específicos, pode existir 
igualmente um nível de proteção 
adequado, se o país terceiro ou o 
território, um setor de tratamento ou uma 
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entidade interestatal ou supraestatal 
dentro desse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
garantirem que será atribuído aos dados 
transmitidos um nível de proteção 
adequado. 

Justificação

A reformulação do artigo 36.º tem por base os artigos 34.º e 35.º. Em casos específicos 
estritamente delimitados, deve ser permitida – sob reserva do cumprimento de condições 
muito rigorosas – a transmissão de dados a países terceiros cujas normas em matéria de 
proteção de dados sejam consideradas inadequadas, a fim de proteger interesses de extrema 
importância, como a integridade física ou a própria vida humana.

Alteração 80
Proposta de diretiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
destinatário dos dados pessoais de qualquer 
limitação do tratamento e que adote todas 
as medidas razoáveis a fim de assegurar 
que tais limitações sejam respeitadas.

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
destinatário dos dados pessoais de qualquer 
limitação do tratamento e que adote todas 
as medidas razoáveis a fim de assegurar 
que tais limitações sejam respeitadas. A 
primeira frase aplica-se igualmente a 
quaisquer restrições ao tratamento que o 
responsável pelo tratamento tenha de 
cumprir, nos termos do artigo 7.º-A, n.º 3.

Justificação

No caso da transferência de dados dentro da UE, quaisquer restrições ao tratamento 
aplicáveis a nível nacional devem aplicar-se igualmente quando os dados são transferidos 
para um país terceiro; De outro modo, deixaria de haver confiança no intercâmbio de dados 
dentro da UE.

Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
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Comissão deve adotar as medidas 
necessárias para intensificar as relações 
com os países terceiros ou as organizações 
internacionais e, em especial, as suas 
autoridades de controlo, sempre que a 
Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, que asseguram um nível de 
proteção adequado na aceção do artigo 
34.º, n.º 3.

Comissão deve adotar as medidas 
necessárias, dentro do âmbito de aplicação 
da presente diretiva, para intensificar as 
relações com os países terceiros ou as 
organizações internacionais e, em especial, 
as suas autoridades de controlo, sempre 
que a Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, que asseguram um nível de 
proteção adequado na aceção do artigo 
34.º, n.º 3. Nesse contexto, a Comissão 
respeitará e preservará as competências 
dos Estados-Membros e as medidas de 
direito ou de facto adotadas no exercício 
dessas competências.

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um membro cujo mandato termine ou 
que se demita deve continuar a exercer as 
suas funções até à nomeação de um novo 
membro.

5. Um membro cujo mandato termine ou 
que se demita se tal lhe for solicitado, deve 
continuar a exercer as suas funções até à 
nomeação de um novo membro.

Justificação

Caso a demissão se deva a uma falta grave, a permanência incondicional em funções até à 
nomeação de um sucessor pode afigurar-se incomportável. Por conseguinte, a permanência 
em funções apenas deve ter lugar «a pedido».

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, os 
poderes que lhe são conferidos em 
conformidade com a presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, pelo 
menos os poderes que lhe são conferidos 
em conformidade com a presente diretiva.
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Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Controlar e assegurar a aplicação das
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva e das suas medidas 
de execução;

(a) Controlar e assegurar a aplicação de, 
pelo menos, as disposições adotadas em 
conformidade com a presente diretiva e das 
suas medidas de execução;

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados ou por uma 
associação que o represente nos termos do 
artigo 50.º, examinar a matéria, na medida 
do necessário, e informar a pessoa em 
causa ou a associação do andamento e do 
resultado da queixa num prazo razoável, 
em especial se forem necessárias operações 
de investigação ou de coordenação 
complementares com outra autoridade de 
controlo;

(b) Receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados, examinar a 
matéria, na medida do necessário, e 
informar a pessoa em causa do andamento 
e do resultado da queixa num prazo 
razoável, em especial se forem necessárias 
operações de investigação ou de 
coordenação complementares com outra 
autoridade de controlo;

Justificação

Alteração em consequência da supressão, no artigo 50.º, do direito das associações 
intentarem ações judiciais.

Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 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 

(e) Conduzir investigações 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; a autoridade de 
controlo pode também conduzir essas 
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operações de investigação; investigações por sua própria iniciativa, 
dentro dos limites do direito nacional; 

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 46 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Poder de intervir em processos judiciais 
em caso de violação das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva ou de levar essa violação 
ao conhecimento das autoridades judiciais.

(c) Poder de intervir em processos judiciais 
em caso de violação das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva ou de levar essa violação 
ao conhecimento das autoridades judiciais. 
As decisões da autoridade de controlo que 
estejam na origem da apresentação de 
queixas são passíveis de recurso 
jurisdicional.

Justificação

As decisões da autoridade de controlo que lesem interesses são passíveis de recurso 
jurisdicional. A inclusão da garantia de recurso jurisdicional é claramente necessária; a 
formulação advém do artigo 25.º, n.º 2, alínea c), da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aconselhar a Comissão sobre qualquer 
questão relacionada com a proteção de 
dados pessoais na UE, nomeadamente 
sobre qualquer projeto de alteração da 
presente diretiva;

(a) Aconselhar as instituições europeias
sobre qualquer questão relacionada com a 
proteção de dados pessoais na UE, 
nomeadamente sobre qualquer projeto de 
alteração da presente diretiva;

Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 52
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Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem prever que, 
sem prejuízo de um eventual recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, qualquer pessoa 
singular tem o direito de ação judicial se 
considerar ter havido violação dos direitos 
que lhe confere a presente diretiva, na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais efetuado em violação das 
disposições da referida diretiva.

Os Estados-Membros devem prever que, 
sem prejuízo de um eventual recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, qualquer pessoa 
singular tem o direito de ação judicial se 
tiver havido violação dos direitos que lhe 
confere a presente diretiva, na sequência do 
tratamento dos seus dados pessoais 
efetuado em violação das disposições da 
referida diretiva.

Alteração 90
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com as disposições 
adotadas nos termos da presente diretiva 
tem o direito de receber uma indemnização 
do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante pelo prejuízo sofrido.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com as disposições 
adotadas nos termos da presente diretiva 
tem o direito de receber uma indemnização 
do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante pelo prejuízo sofrido em 
conformidade com o direito nacional.

Alteração 91
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se uma autoridade de controlo de um 
Estado-Membro tiver transmitido dados 
pessoais, o destinatário não pode invocar 
a inexatidão dos dados transmitidos para 
se ilibar da responsabilidade que lhe 
incumbe face ao lesado nos termos do seu 
direito nacional. Se o destinatário pagar 
uma indemnização por danos causados 
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pela utilização de dados indevidamente 
transmitidos, a autoridade transmissora 
reembolsará o destinatário do montante 
da indemnização paga por danos, tendo 
em conta qualquer falta que possa ser 
imputada a este último.

Justificação

O artigo 19.º, n.ºs 1 e 2 revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 92
Proposta de diretiva
Artigo 55

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
às violações das disposições adotadas nos 
termos da presente diretiva e adotar todas 
as medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem tomar 
medidas adequadas para garantir a 
correta aplicação das disposições da 
presente diretiva e prever, em especial, as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
às violações das disposições adotadas nos 
termos da presente diretiva e adotar todas 
as medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Justificação

O artigo 24.º revoga a Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 93
Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 28.º, n.º 5, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 34.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.
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Justificação

A presente alteração surge na sequência da supressão da delegação, no artigo 28.º, n.º 5, e 
da mudança de atos de execução para atos delegados, no artigo 34.º, n.º 3.

Alteração 94
Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 28.º, n.º 5 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.

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 34.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.

Justificação

A presente alteração surge na sequência da supressão da delegação, no artigo 28.º, n.º 5, e
da mudança de atos de execução para atos delegados, no artigo 34.º, n.º 3.

Alteração 95
Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 28.º, n.º 5, 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 

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 34.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 
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prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Justificação

A presente alteração surge na sequência da supressão da delegação, no artigo 28.º, n.º 5, e 
da mudança de atos de execução para atos delegados, no artigo 34.º, n.º 3.

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Justificação

Alteração decorrente das alterações ao artigo 34.º, n.º 5.

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 60.

Texto da Comissão Alteração

Os acordos internacionais concluídos pelos 
Estados-Membros antes da entrada em 
vigor da presente diretiva são alterados, 
sempre que necessário, no prazo de cinco
anos a contar da sua entrada em vigor.

1. Os acordos internacionais concluídos 
pelos Estados-Membros antes da entrada 
em vigor da presente diretiva são alterados, 
sempre que necessário, no prazo de dez
anos a contar da sua entrada em vigor, 
exceto quando estiverem em qualquer 
caso sujeitos a controlos separados. 

2. No caso de uma decisão de adequação 
negativa, as regras do artigo 36.º 
aplicam-se de forma análoga, sem 
prejuízo do n.º 1, aos acordos 
internacionais celebrados antes da 
entrada em vigor da presente diretiva.

Justificação

O prazo de adaptação de cinco anos é demasiado curto, dada a diversidade e a complexidade 



AD\933622PT.doc 55/56 PE502.007v03-00

PT

de acordos internacionais existentes. Não basta que o teor do artigo 36.º se aplique 
unicamente entre Estados-Membros, pois tem de se aplicar também, de forma análoga, aos 
acordos internacionais em vigor.

Alteração 98
Proposta de diretiva
Anexo [x] (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo [x]
Lista de países terceiros, territórios ou 

setores de tratamento em países terceiros, 
ou organizações internacionais, que 

asseguram um nível adequado de 
proteção na aceção do artigo 34.º, n.º 2.

Justificação

Alteração decorrente das alterações ao artigo 34.º.
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