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Alteração 72
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 73
David Casa

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 
entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 

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

pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
o que conduziu à necessidade de facilitar 
a livre circulação de dados na União, 
tornar segura a transferência para países 
terceiros e organizações internacionais e
assegurar o mais elevado nível de 
proteção dos dados pessoais.

Or. en

Alteração 74
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O presente regulamento não deve impor requisitos excessivamente prescritivos ao 
consentimento. A presente alteração visa garantir a continuidade do consentimento implícito 
e do tratamento de dados, em conformidade com a Diretiva 2002/58/CE, através da 
configuração adequada do programa de navegação ou de outra aplicação (ver considerando 
66 da Diretiva 136/2009/CE).

Alteração 75
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 76
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Afigura-se importante ter em conta tanto o responsável pelo tratamento de dados como o 
subcontratante, uma vez que tal garante coerência e clareza jurídica no que diz respeito à 
aplicação dos critérios. 
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Alteração 77
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 78
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os dados pessoais dos 
trabalhadores - especialmente os dados 
sensíveis, como a orientação política e a 
filiação ou as atividades sindicais - devem 
ser protegidos em conformidade com os 
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artigos 8.º, 12.º e 28.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os artigos 8.º e 11.º da 
Convenção Europeia dos Direitos do 
Homem e não deve ser permitido, de 
forma alguma, às empresas utilizar estes 
dados para colocar os trabalhadores nas 
chamadas “listas negras” para transmitir 
a outras empresas com vista a discriminar 
trabalhadores específicos.

Or. de

Alteração 79
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada. Do 
mesmo modo, o consentimento não deve 
constituir um fundamento jurídico para o 
tratamento quando o titular dos dados 
não tem acesso a serviços equivalentes 
diferentes. As configurações predefinidas, 
como caixas previamente preenchidas, o 
silêncio ou a simples utilização de um 
serviço, não implicam consentimento. O 
consentimento pode apenas ser obtido 
para o tratamento que é lícito e que, por 
conseguinte, não é excessivo 
relativamente à finalidade. O tratamento 
de dados desproporcionado não pode ser 
legitimado pela obtenção do 
consentimento.
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Or. en

Justificação

O texto adicional pretende evitar situações em que os responsáveis pelo tratamento tentam 
obter consentimento para um tratamento que seja claramente desproporcionado. Tal deverá 
permitir que as autoridades reguladoras e os juízes abordem a questão da equidade do ponto 
de vista material, e não tanto do ponto de vista processual. Esta forma de ultrapassar as 
regras processuais, encontra-se igualmente no direito geral dos contratos, que prevê que 
princípios como a «boa-fé», a razoabilidade e a equidade acabam por reger as relações entre 
as partes, nos casos que em que se considere que as condições específicas de um contrato 
violam estes princípios.

Alteração 80
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

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

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento,  
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
no contexto da relação laboral ou quando 
um responsável pelo tratamento possui 
um poder de mercado substancial no que 
diz respeito a certos produtos ou serviços e 
quando estes produtos ou serviços são 
propostos na condição de que haja 
consentimento para o tratamento de dados 
pessoais ou quando ocorre uma mudança 
unilateral e não essencial das condições 
do serviço que não possibilite outra 
escolha ao titular de dados que não a de 
aceitar a mudança ou de abandonar um 
recurso em linha no qual tenha investido 
um tempo considerável. Sempre que o 
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responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Or. en

Justificação

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

Alteração 81
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento podem 
constituir um fundamento jurídico para o 
tratamento, a menos que prevaleçam os 
interesses ou os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados. Este 
ponto requer uma avaliação cuidada, 
particularmente se o titular dos dados for 
uma criança, uma vez que estas carecem 
de proteção especial. O titular dos dados 
deve ter o direito de se opor ao tratamento 
por razões relacionadas com a sua 

Suprimido
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situação específica e de forma gratuita. A 
fim de assegurar a transparência, o 
responsável pelo tratamento deve ser 
obrigado a informar explicitamente a
pessoa em causa sobre os interesses 
legítimos prosseguidos e sobre o direito de 
se lhe opor, sendo igualmente obrigado a 
apresentar fundamentação documentada 
desses interesses legítimos. Dado que 
incumbe ao legislador prever por lei a 
base jurídica para autorizar as 
autoridades a procederem ao tratamento 
de dados, este fundamento jurídico não é 
aplicável aos tratamentos efetuados pelas 
autoridades públicas no exercício das 
suas funções.

Or. en

Justificação

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

Alteração 82
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, aquele não 
deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 

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

uma disposição do presente regulamento.
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa.

Or. fr

Alteração 83
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 84
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Considerando 51
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 85
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

É de primordial importância para o titular de dados conservar um registo completo dos seus 
dados médicos, a fim de poder receber os melhores cuidados e tratamentos possíveis ao 
longo da sua vida. O direito a ser esquecido não deve ser aplicado nos casos em que os 
dados sejam tratados para fins de prestação de cuidados de saúde, como definido no artigo 
81.º, alínea a).

Alteração 86
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 55
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Texto da Comissão Alteração

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

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito de obter os dados que lhes digam 
respeito, igualmente num formato 
eletrónico de utilização comum. O titular 
de dados deve, além disso, ser autorizado a 
transmitir os dados que forneceu, de uma 
aplicação automatizada, como uma rede 
social, para outra.

Or. en

Alteração 87
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado 
num formato estruturado e de uso 
corrente, de obter uma cópia dos dados 
que lhes digam respeito, igualmente num
formato eletrónico de utilização comum. O 
titular de dados deve, além disso, ser 
autorizado a transmitir os dados que 
forneceu, de uma aplicação automatizada, 

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

social, para outra. Os prestadores de 
serviços da sociedade da informação não 
devem tornar a transferência desses dados 
obrigatória para a prestação dos 
respetivos serviços. As redes sociais devem 
ser encorajadas, tanto quanto possível, a 
conservar os dados de uma maneira que 
ofereça aos titulares de dados uma 
portabilidade de dados eficiente.

Or. en

Justificação

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

Alteração 88
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado que produza efeitos na 
esfera jurídica dessa pessoa singular ou 
que a afete de modo significativo. Os 
efeitos reais devem ser comparáveis, em 
termos de intensidade, aos efeitos 
jurídicos para se inscreverem no âmbito 
de aplicação da presente disposição. Este 
não é o caso das medidas relacionadas 
com a comunicação comercial, como, por 
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e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança.

exemplo, no domínio da gestão das 
relações com os clientes ou da angariação 
de clientes. No entanto, medidas baseadas 
na definição de perfis através de um 
tratamento automatizado e que produzam 
efeitos na esfera jurídica dessa pessoa 
singular ou que a afetem de modo 
significativo devem apenas ser permitidas 
quando expressamente autorizadas por lei, 
se aplicadas no âmbito da celebração ou da 
execução de um contrato, ou mediante o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
qualquer dos casos, tal tratamento deve ser 
acompanhado das garantias adequadas, 
incluindo uma informação específica do 
titular dos dados e o direito de obter a 
intervenção humana, e que tal medida não 
diga respeito a uma criança.

Or. en

Alteração 89
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O texto que a Comissão propõe implica que todas as definições de perfis comportem 
consequências negativas, embora algumas possam também trazer muitas vantagens, como, 
por exemplo, a melhoria ou a adaptação de serviços oferecidos a consumidores semelhantes.

Alteração 90
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada na 
definição de perfis através de tratamento 
automatizado. No entanto, tal medida deve
ser permitida se expressamente autorizada
por lei, se aplicada no âmbito da 
celebração ou da execução de um contrato, 
ou mediante o consentimento da pessoa em 
causa. Em qualquer dos casos, tal 
tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados 
e o direito de obter a intervenção humana, 
e que tal medida não diga respeito a uma 
criança. Em particular, este tratamento 
não deve, em circunstância alguma, de 
forma intencional ou não, conduzir à 
discriminação dos titulares de dados em 
razão da origem racial ou étnica, das 
opiniões políticas, da religião ou das 
convicções, da filiação sindical ou da 
orientação sexual. Tendo em conta o risco 
de discriminação, este tratamento não 
deve ser utilizado com vista a prever 
características muito raras.
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Or. en

Justificação

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

Alteração 91
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

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

(65) A fim de comprovar a observância do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
conservar as informações relevantes sobre 
as principais categorias de tratamento de 
dados adotadas. A Comissão deve 
estabelecer um modelo uniforme para a 
documentação destas informações em 
todo o território da UE. Cada responsável 
pelo tratamento e subcontratante deve ser 
obrigado a cooperar com a autoridade de 
controlo e a disponibilizar essa 
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documentação, quando tal lhe for 
solicitado, para que possa auxiliar a 
autoridade de controlo na avaliação da 
conformidade dessas categorias principais 
de tratamento com o presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Uma proteção de dados eficaz implica que as organizações tenham um conhecimento 
suficientemente documentado das suas atividades de tratamento. No entanto, a conservação e 
a documentação relativa a todas as operações de tratamento implica custos 
desproporcionados. Em vez de satisfazer necessidades burocráticas, o objetivo da 
documentação deveria ser o de ajudar os responsáveis e os subcontratantes a cumprirem as 
suas obrigações.

Alteração 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 24 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 72 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 72 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
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que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. pl

Alteração 93
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 72 horas. Se não for 
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possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 24 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 72 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 
adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. en

Alteração 94
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 

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

território ou um setor de tratamento de 
dados de um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece um 
nível de proteção de dados adequado. Se 
for esse o caso, deve ser proibida a 
transferência de dados pessoais para esse 
país terceiro. A proibição deve aplicar-se 
também aos países relativamente aos 
quais a Comissão Europeia tenha já 
considerado que não oferecem um nível 
de proteção de dados adequado.  Nesse 
caso, devem ser adotadas medidas tendo 
em vista uma consulta entre a Comissão e 
esse país terceiro ou organização 
internacional.

Or. en

Alteração 95
József Szájer

Proposta de regulamento
Considerando 87

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Considerando 121-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(121-A) Aquando da aplicação das suas 
disposições, o presente regulamento 
permite tomar em consideração o 
princípio do acesso público aos 
documentos oficiais. Os dados pessoais 
que figurem nos documentos que estejam 
na posse de autoridades ou organismos 
públicos poderão ser divulgados por estas 
autoridades ou organismos, nos termos da 
legislação dos Estados-Membros à qual 
estejam sujeitos. Esta legislação deve 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com o princípio do acesso 
público aos documentos oficiais.

Or. en

Alteração 97
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 121-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(121-A) Aquando da aplicação das suas 
disposições, o presente regulamento 
permite tomar em consideração o 
princípio do acesso público aos 
documentos oficiais. Os dados pessoais 
que figurem nos documentos que estejam 
na posse de autoridades ou organismos 
públicos poderão ser divulgados por estas 
autoridades ou organismos, nos termos da 
legislação dos Estados-Membros à qual 
estejam sujeitos. Esta legislação deve 
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conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com o princípio do acesso 
público aos documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública de assuntos públicos não seja indevidamente 
prejudicada pelas regras de proteção de dados. Conforme expresso nos pareceres da AEPD, 
do Grupo de Trabalho do artigo 29.º e da Agência dos Direitos Fundamentais, o princípio de 
acesso público aos documentos oficiais deverá ser garantido. 

Alteração 98
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

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

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

específicos para a documentação e a 
segurança do tratamento; à designação e 
atribuições do delegado para a proteção 
dos dados; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; ao tratamento 
de dados no domínio laboral e ao 
tratamento de dados para fins de 
investigação histórica, estatística e 
científica. É especialmente importante que 
a Comissão proceda a consultas adequadas 
ao longo dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração dos 
atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 99
Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

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

Por forma a assegurar condições uniformes 
para a execução do presente regulamento 
devem ser conferidas competências de
execução à Comissão para que defina os 
formulários normalizados relativos ao 
tratamento de dados pessoais das crianças; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o exercício dos direitos dos titulares 
de dados; procedimentos e formulários 
normalizados para as informações do 
titular de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para o direito de 
acesso; formulários normalizados relativos 
à responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito e de 
documentação; requisitos específicos para 
a segurança do tratamento; formulários e 
procedimentos para a autorização prévia e 
a consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro, um território ou por um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro ou 
por uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
UE; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Essas 
competências deverão ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão . 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.
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relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
Neste contexto, a Comissão deve prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas46. Neste 
contexto, a Comissão deve prever medidas 
específicas para as micro, pequenas e 
médias empresas.

Or. en

Alteração 100
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas
al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.
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Alteração 101
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Efetuado pelas autoridades 
competentes para a elaboração e 
divulgação das estatísticas oficiais que 
foram encomendadas.

Or. es

Justificação

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

Alteração 102
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A)  Tornados anónimos.

Or. en

Justificação

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

Alteração 103
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-B) Efetuado pelas autoridades 
competentes para a elaboração dos 
recenseamentos eleitorais.

Or. es

Justificação

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

Alteração 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais de titulares 
de dados não residentes no território da 
União efetuado por um responsável pelo 
tratamento ou por um subcontratante 
estabelecido na União, através das suas 
atividades económicas num ou em vários 
países terceiros.

Or. en

Justificação

As empresas ou os empregadores da UE não devem poder aceder de forma ilegal aos dados 
pessoais dos trabalhadores, a fim de controlar o seu comportamento, de os colocar numa 
lista negra devido à sua filiação sindical, etc., quer o trabalhador seja ou não residente na 
UE.
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Alteração 105
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, 
unicamente, 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 nome, 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.
Caso a identificação exija tempo, esforços 
ou recursos materiais desproporcionados, 
a pessoa singular não é considerada 
identificável;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um conjunto de alterações que permite a utilização de 
pseudónimos e de dados anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo 
a defesa dos interesses dos titulares de dados. A garantia de que determinados dados 
pessoais não possam ser associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser 
relacionados com um titular de dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover 
ainda mais a utilização comercial de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de 
proteção dos consumidores.

Alteração 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1
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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 coletiva; uma 
pessoa identificada é uma pessoa
identificável, direta ou indiretamente, por 
meios com razoável probabilidade de 
serem utilizados pelo responsável pelo 
tratamento ou por qualquer outra pessoa 
singular e cuja utilização não implica 
custos excessivos, não exige demasiado 
tempo e não obriga a tomar medidas 
desproporcionadas;

Or. pl

Alteração 107
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A fim de assegurar uma boa proteção, importa que os termos «dados pessoais» e «titular de 
dados» não sejam definidos de modo muito restritivo. O regulamento deve ser aplicado aos 
dados que apenas permitem uma «individualização» e importa clarificar que os 
identificadores em linha devem, na maior parte dos casos, ser considerados dados pessoais. 
Tendo em conta os contínuos avanços tecnológicos, as tentativas de desanonimização serão 
cada vez mais sofisticadas. É necessário definir em termos amplos «dados pessoais» e 
«titular de dados» para que a proteção se mantenha no futuro.

Alteração 108
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 109
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 110
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Tratamento de dados pessoais», 
qualquer operação ou conjunto de 
operações efetuadas sobre dados pessoais, 
com ou sem meios automatizados, tais 
como a recolha, o registo, a organização, 
a estruturação, a conservação, a 
adaptação ou a alteração, a recuperação, 
a consulta, a utilização, a divulgação por 
transmissão, difusão ou qualquer outra 
forma de disponibilização, a comparação 
ou interconexão, o apagamento ou a 
destruição;

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

Or. en

Justificação

A presente alteração parte de um conjunto de alterações que permite a utilização de 
pseudónimos e de dados anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo 
a defesa dos interesses dos titulares de dados. A garantia de que determinados dados 
pessoais não possam ser associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser 
relacionados com um titular de dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover 
ainda mais a utilização comercial de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de 
proteção dos consumidores.

Alteração 111
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Dados sob pseudónimo», 
quaisquer dados pessoais recolhidos, 
alterados ou tratados de tal forma que não 
permitem a sua associação a um titular de 
dados sem o recurso a dados adicionais 
sujeitos a controlos técnicos e 
organizacionais separados e distintos de 
modo a garantir essa não associação, ou 
cuja associação exija tempo, esforços ou 
recursos materiais desproporcionados;

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de alterações que permite a utilização de pseudónimos e de 
dados anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo a defesa dos 
interesses dos titulares de dados.  A garantia de que determinados dados pessoais não 
possam ser associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser relacionados com 
um titular de dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover ainda mais a 
utilização comercial de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de proteção dos 
consumidores.

Alteração 112
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Definição de perfis», qualquer 
forma de tratamento automatizado 
destinado a avaliar ou gerar dados sobre 
aspetos relacionados com pessoas 
singulares ou a analisar ou prever a sua 
capacidade profissional, situação 
financeira, localização, saúde, 
preferências, fiabilidade, comportamento 
ou personalidade;
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Or. en

Justificação

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

Alteração 113
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 114
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer forma de declaração ou 
comportamento da pessoa em causa, que 
indique o seu assentimento quanto ao 
tratamento de dados proposto. O silêncio 
ou a omissão não devem indicar, por si só, 
uma aceitação;

Or. en

Justificação

O processo de obtenção do consentimento, ou seja, o mecanismo de informação fornecido ao 
titular de dados seguido da reação deste último, constitui o mecanismo básico do acordo, 
neste caso para efeitos de tratamento de dados pessoais. A utilização da terminologia já 
consagrada neste domínio e utilizada no direito europeu comum da compra e venda 
simplificaria o texto, criaria segurança ao dotar o consentimento de uma base firme e segura 
e evitaria distinções dificilmente aplicáveis na prática.

Alteração 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual 
a pessoa em causa aceita, mediante uma 
declaração ou um ato positivo inequívoco, 

(8) (Não se aplica à versão portuguesa.)
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que os dados pessoais que lhe dizem 
respeito sejam objeto de tratamento;

Or. pl

Alteração 116
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 117
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

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

sobre as características hereditárias ou a 
sua alteração de uma pessoa singular 
identificada ou identificável, obtidas 
através da análise do ácido nucleico;

Or. en

Justificação

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

Alteração 118
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) «Estabelecimento principal», no que 
se refere ao responsável pelo tratamento, 
que seja igualmente subcontratante, o 
local na União onde é definida a política 
em matéria de proteção de dados pessoais, 
tendo em conta a influência dominante do 
referido estabelecimento sobre outros, 
nomeadamente no caso de um grupo de 
empresas e a aplicação das regras 
relativas à proteção de dados pessoais ou 
das regras relevantes para a proteção de 
dados; se não forem adotadas quaisquer 
decisões relativas às finalidades, condições 
e meios na União, o estabelecimento 
principal é o local onde são exercidas as 
atividades de tratamento principais no 
contexto das atividades de um 
estabelecimento de um responsável pelo 
tratamento na União. No que se refere ao 
subcontratante, que não seja igualmente 
responsável pelo tratamento o 
«estabelecimento principal» é o local da 
sua administração central na União; a 
autoridade competente deve ser 
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informada pela empresa ou pelo grupo de 
empresas acerca da denominação do 
estabelecimento principal;

Or. en

Alteração 119
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) "Estabelecimento principal", o local 
indicado pela empresa ou grupo de 
empresas, quer seja o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência referido no artigo 
57.º, com base, entre outros, nos seguintes 
critérios objetivos opcionais:

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 120
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) «Estabelecimento principal», dum
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante, o local do seu 
estabelecimento na União onde é definida 
a política em matéria de proteção de 
dados pessoais, tendo em conta a 
influência dominante do referido 
estabelecimento sobre os outros, 
nomeadamente no caso de um grupo de 
empresas, na aplicação das regras 
relativas à proteção de dados pessoais ou 
das regras relevantes para a proteção de 
dados; se não forem adotadas quaisquer 
decisões relativas às finalidades, condições 
e meios na União, o estabelecimento 
principal é o local onde são exercidas as 
atividades de tratamento principais no 
contexto das atividades de um 
estabelecimento de um responsável pelo 
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tratamento ou de um subcontratante na 
União.

Or. fr

Alteração 121
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) «Estabelecimento principal», o local 
de estabelecimento do responsável pelo 
tratamento, do subcontratante ou do grupo 
de empresas na União onde são adotadas 
as principais decisões quanto às 
finalidades, condições e meios para o 
tratamento de dados pessoais. O 
responsável pelo tratamento, o 
subcontratante ou o grupo de empresas 
designa o estabelecimento principal por 
forma a cumprir as disposições em 
matéria de proteção de dados e transmite 
esta informação à autoridade de controlo 
nacional competente. A autoridade de 
controlo nacional pode, em caso de 
desacordo relativamente à denominação 
do «estabelecimento principal», solicitar o 
parecer e as orientações do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados;

Or. en

Justificação

A definição deve aplicar-se de igual forma ao responsável pelo tratamento, ao subcontratante 
e ao grupo de empresas para garantir a segurança jurídica. Em diversos casos, as empresas 
operam em diferentes Estados-Membros e deve caber-lhes a responsabilidade de designar o 
seu estabelecimento principal para cumprirem as disposições em matéria de proteção de 
dados.
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Alteração 122
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

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

13) “Estabelecimento principal”, no que se 
refere ao responsável pelo tratamento ou o
subcontratante, o local que constitui a sua 
sede oficial na União, quando coincidir 
com o local onde são adotadas as 
principais decisões da instituição, empresa 
ou grupo, ou este último, se for diferente;

Or. es

Justificação

Os critérios utilizados para definir o estabelecimento principal não são os mais idóneos, ao 
vincular o conceito à ideia de decisões principais no que respeita às finalidades, condições e 
meios de tratamento de dados pessoais. Preferimos uma definição que corresponda à sede 
oficial institucional ou corporativa da empresa ou grupo empresarial onde são onde são 
adotadas as principais decisões da instituição, empresa ou grupo.

Alteração 123
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-A) “Estatísticas oficiais”: a 
informação quantitativa e qualitativa, 
agregada e representativa que caracteriza 
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um fenómeno coletivo numa determinada 
população;

Or. es

Alteração 124
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 125
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-B) “Recenseamentos eleitorais”: a 
informação constituída pelos dados de 
caráter pessoal e de local de residência 
das pessoas com direito a voto;

Or. es

Alteração 126
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

19-C) “Serviços da sociedade da 
informação”: os serviços prestados a 
pedido individual, à distância e por via 
eletrónica, entendendo-se por tal o serviço 
enviado na fonte e recebido pelo 
destinatário através de equipamentos 
eletrónicos de tratamento, incluindo a 
compressão digital, e de armazenamento 
de dados e que é transmitido, canalizado e 
recebido totalmente por fios, rádio, meios 
óticos ou qualquer outro meio 
eletromagnético;

Or. es

Alteração 127
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração é mais adequada, na medida em que permite um tratamento «não 
excessivo». Trata-se de uma referência à formulação da diretiva inicial, a Diretiva 95/46/CE 
relativa à proteção de dados, e visa evitar incoerências em relação a outra regulamentação 
da UE, como a Diretiva relativa ao crédito ao consumo e o pacote relativo aos requisitos de 
fundos próprios, que também exigem, por exemplo, que instituições mutuantes procedam ao 
tratamento de dados pessoais.
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Alteração 128
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Visa uma melhor clarificação, simplicidade e eficácia.

Alteração 129
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exatos e atualizados; devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados inexatos, tendo em conta as 
finalidades para que são tratados, sejam 
apagados ou retificados sem demora;

d) Exatos e, quando for necessário,
atualizados; devem ser adotadas todas as 
medidas razoáveis para que os dados 
inexatos, tendo em conta as finalidades 
para que são tratados, sejam apagados ou 
retificados sem demora;

Or. es

Justificação

Visa uma melhor clarificação, simplicidade e eficácia.
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Alteração 130
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser igualmente possível conservar dados pessoais por períodos mais longos para fins 
médicos (artigo 81.º), bem como para fins de investigação histórica, estatística ou científica 
(artigo 83.º), o que já é referido no texto da Comissão. Tal garantirá que todos os dados 
relevantes estarão disponíveis para que seja prestado ao titular dos dados o tratamento mais 
apropriado.

Alteração 131
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 

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

desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística, conjunta ou científica, em 
conformidade com as regras e condições 
dos artigos 81.º e 83.º, e se for efetuada 
uma revisão periódica para avaliar a 
necessidade de os conservar;

Or. en

Justificação

Deve ser igualmente possível conservar dados pessoais por períodos mais longos para fins 
médicos, em conformidade com as condições estabelecidas no artigo 81.º.

Alteração 132
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados, sem prejuízo do disposto no
artigo 83.º;

Or. es

Justificação

Todas as questões relativas ao tratamento de dados pessoais para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica devem ser tratadas no artigo 83.º.
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Alteração 133
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar e 
demonstrar a conformidade de cada 
operação de tratamento com as 
disposições do presente regulamento.

Suprimido

Or. es

Justificação

A responsabilidade de quem efetua o tratamento não constitui tanto um princípio do 
tratamento em si mesmo mas antes uma consequência.

Alteração 134
Francesco Enrico Speroni.

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 135
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Alteração 136
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento, desde que não 
prevaleçam os interesses relacionados com 
os direitos e liberdades fundamentais do 

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

titular dos dados que exijam uma proteção 
de dados pessoais, em especial se a pessoa 
em causa for uma criança. Tal não se aplica 
ao tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das suas 
funções. Também não se aplica ao 
tratamento efetuado com base num ou em 
vários dos motivos referidos no presente 
número.

Or. en

Alteração 137
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 139
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário para fins 
de deteção e de prevenção de fraudes, de 
acordo com o regulamento financeiro 
aplicável ou, com os códigos de boas 
práticas do setor ou de organismos 
profissionais.

Or. en

Justificação

A experiência demonstrou que uma «obrigação jurídica» não inclui o regulamento financeiro 
ou os códigos de conduta nacionais, que são fundamentais para a prevenção e deteção de 
fraudes, mas são também extremamente importantes para os responsáveis pelo tratamento de 
dados e essenciais para a proteção dos titulares de dados.
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Alteração 140
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Apenas forem tratados dados sob 
pseudónimo.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um conjunto de alterações que permite a utilização de 
pseudónimos e de dados anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo 
a defesa dos interesses dos titulares de dados.  A garantia de que determinados dados 
pessoais não possam ser associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser 
relacionados com um titular de dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover 
ainda mais a utilização comercial de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de 
proteção dos consumidores.

Alteração 141
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A AEPD deve criar uma lista de critérios 
comuns a satisfazer para que o 
tratamento ulterior dos dados seja 
considerado compatível com a que regeu 
a recolha inicial dos dados.

Or. en

Alteração 142
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A legislação do Estado-Membro deve
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos 
e liberdades das pessoas, ser conforme com 
o conteúdo essencial do direito à proteção 
de dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido.

O direito da União e a legislação do 
Estado-Membro devem respeitar um 
objetivo de interesse público ou ser 
necessários para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, ser conforme com o 
conteúdo essencial do direito à proteção de 
dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido.

Or. es

Justificação

Os requisitos não devem ser cumpridos só pela legislação dos Estados-Membros mas também 
pela da UE.

Alteração 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso referido no n.º 1, alínea f), o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
comunicar esse tratamento clara e 
separadamente ao titular dos dados. O 
responsável pelo tratamento de dados 
também indica e divulga publicamente os 
motivos pelos quais considera que o seu 
interesse legítimo teve prioridade sobre a 
primazia dos direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados.

Or. pl

Alteração 144
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 145
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

A delegação em favor da Comissão incluída no n.º 5 é excessiva, dado que afeta elementos 
essenciais do regulamento. Esses elementos devem ser desenvolvidos neste mesmo 
instrumento.
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Alteração 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Os dados pessoais não serão utilizados 
contra um titular de dados numa audição 
disciplinar ou com o objetivo de o colocar 
em listas negras, coibir ou afastar de um 
emprego.

Or. en

Justificação

É conveniente especificar que os dados pessoais nunca serão utilizados contra um titular de 
dados num contexto laboral.

Alteração 147
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria. O 
consentimento do titular dos dados pode 
ser solicitado por via eletrónica, em 
particular, no contexto dos serviços da 
sociedade da informação.

Or. pl

Alteração 149
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. Nos casos em que o 
tratamento de dados pessoais constitua 
um elemento essencial para que os 
responsáveis pelo tratamento possam 
oferecer uma segurança adequada na 
prestação de um serviço ao titular dos 
dados, a retirada do consentimento pode 
conduzir à cessação desse serviço.

Or. en

Justificação

Sempre que a retirada do consentimento comprometer a capacidade de um prestador de 
serviços de proporcionar um nível adequado de proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados, o prestador de serviços não deve ser obrigado a prestar o serviço em causa.  A título 
de exemplo, um banco não deve ser obrigado a continuar a oferecer um cartão de crédito 
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caso o titular dos dados tenha retirado o seu consentimento ao tratamento dos seus dados 
pessoais para efeitos de prevenção de atividades fraudulentas.

Alteração 150
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

Alteração 151
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Não há necessidade duma norma específica para determinar que o consentimento expresso 
livremente pode produzir os efeitos previstos legalmente; basta recorrer às normas gerais 
aplicáveis às transações jurídicas.
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Alteração 152
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma terminologia como «desequilíbrio significativo» é suscetível de causar insegurança 
jurídica.  Além disso, essa terminologia torna-se desnecessária uma vez que a legislação em 
matéria de contratos, nomeadamente a legislação relativa à proteção dos consumidores, 
prevê garantias adequadas contra fraudes, ameaças, exploração abusiva, etc., as quais 
devem ser igualmente aplicadas a consentimentos relativos ao tratamento de dados pessoais.

Alteração 153
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 154
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Se os dados pessoais forem recolhidos e 
tratados meramente para fins comerciais 
é imperativo pagar ao titular de dados 
uma taxa por aceitar o tratamento desses 
dados. O titular de dados não pode 
renunciar ao direito de receber essa taxa.  

Or. it

Alteração 155
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
definir o montante, a natureza e as 
disposições de pagamento da taxa aos 
titulares de dados que aceitem o 
tratamento dos seus dados para fins 
comerciais.

Or. it
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Alteração 156
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para efeitos do presente regulamento, no 
que respeita à oferta de serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 13 anos 
normalmente exige que o consentimento 
seja dado ou autorizado pelo progenitor ou 
pelo titular da guarda dessa criança. As 
modalidades apropriadas para a obtenção 
de consentimento devem basear-se nos 
riscos em que a criança incorre devido à 
quantidade, ao tipo de dados e à natureza 
do tratamento. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis.

Or. en

Justificação

É necessário alcançar um equilíbrio entre o nível dos dados recolhidos e o risco para a 
criança, por exemplo, no caso de uma simples troca de informações, como a subscrição de 
newsletters. A presente proposta da Comissão poderia conduzir à exclusão da sociedade da 
informação de um certo número de crianças, uma vez que parte do princípio de que os pais 
acompanham plenamente os seus filhos neste contexto, o que não é sempre o caso. O 
consentimento parental é essencial nos casos em que se verifique um elevado nível de 
interação com a criança, mas importa considerar uma abordagem gradual.

Alteração 157
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Para efeitos do presente regulamento, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 13 anos só é 
lícito se, e na medida em que, para tal o 
consentimento seja dado ou autorizado 
pelo progenitor ou pelo titular da guarda 
dessa criança. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis. Os métodos 
específicos de obtenção de um 
consentimento verificável não devem 
conduzir ao tratamento ulterior de dados 
pessoais que, de outro modo, não seria 
necessário.

Or. en

Alteração 158
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 159
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Nos casos relativos à proteção de menores, nem sempre é do interesse do titular dos dados 
que o progenitor ou o titular da sua guarda tenha acesso aos seus dados, o que deve estar 
refletido na legislação. Em alguns Estados-Membros, as pessoas de idade inferior a 13 anos 
podem dar consentimento ao tratamento médico, quando lhes tiver sido reconhecida 
competência para tal.

Alteração 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação e as 
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bem como o tratamento de dados genéticos 
ou dados relativos à saúde ou à orientação 
sexual ou a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas.

atividades sindicais, bem como o 
tratamento de dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à orientação sexual ou 
a condenações penais ou medidas de 
segurança conexas. Tal inclui, 
designadamente, medidas para impedir a 
colocação de trabalhadores em listas 
negras, por exemplo, em razão das suas 
atividades sindicais ou do seu papel de 
representante no domínio da saúde e 
segurança.

Or. en

Justificação

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

Alteração 161
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 162
József Szájer
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público, com 
base nas convenções internacionais em 
que a União ou um Estado-Membro é 
parte, no direito da União ou na legislação 
de um Estado-Membro, que devem prever 
medidas adequadas à proteção do interesse 
legítimo do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 163
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O tratamento for necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 83.º; ou

i) O tratamento for necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica, bem como de investigação 
oficial ou administrativa prejudicial para 
a determinação da filiação natural, sob 
reserva das condições e garantias previstas 
no artigo 83.º; ou

Or. es

Alteração 164
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 165
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es



AM\920534PT.doc 67/229 PE500.695v01-00

PT

Justificação

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

Alteração 166
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 167
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes e de fácil 
acesso relativamente ao tratamento de 
dados pessoais e ao exercício dos direitos 
pelos titulares de dados.

1. O responsável pelo tratamento deve 
proceder com critérios de transparência e 
acessibilidade relativamente ao tratamento 
de dados pessoais e ao exercício dos 
direitos pelos titulares de dados. Para esse 
efeito, pode proceder à divulgação deste 
critérios através da formulação de
políticas que dará a conhecer a todos os 
titulares de dados.
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Or. es

Justificação

Salienta os princípios da transparência e acessibilidade, ao mesmo tempo que deixa em 
aberto a possibilidade de formular políticas concretas no âmbito do regulamento.

Alteração 168
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível e, na medida do possível, 
numa linguagem clara e simples. Este 
último aspeto deverá ser tido em conta, 
em especial, quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

Or. es

Justificação

Concordamos que a informação dada ao titular dos dados deve ser transmitida de forma 
compreensível e numa linguagem simples e clara. Contudo, a necessidade de a linguagem se 
adaptar às necessidades do titular dos dados pode ser excessiva e dificilmente praticável em 
geral.

Alteração 169
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de
informação previstos no artigo 14.º, e os 

1. O responsável pelo tratamento deve 
facilitar o fornecimento da informação 
prevista no artigo 14.º e os procedimentos 
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procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via 
eletrónica.

de exercício dos direitos dos titulares de 
dados referidos no artigo 13.º e nos artigos 
15.º a 19.º. Deve prever, nomeadamente, 
mecanismos destinados a facilitar os 
pedidos sobre as medidas previstas no 
artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. 
Sempre que se considere conveniente, 
toda essa informação pode ser 
documentada sob a forma de políticas e 
manuais de procedimento para facilitar o 
seu conhecimento e utilização.

Or. es

Justificação

O importante é poder obter a informação e exercer os direitos. Para isso, algumas 
instituições - devido à sua dimensão ou complexidade - podem precisar de instituir 
procedimentos bem definidos para o exercício dos referidos direitos pelos titulares de dados, 
ao passo que outras organizações de menor dimensão ou com uma estrutura muito simples 
não necessitam dos procedimentos propriamente ditos ou, no máximo, bastará que forneçam 
uma informação muito sumária aos titulares de dados sobre a forma de atuar.

Alteração 170
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

do responsável pelo tratamento. No 
entanto, o responsável pelo tratamento 
deve dar resposta aos pedidos logo que 
possível e, se lhe for solicitado, deve 
justificar a prorrogação do prazo junto da 
autoridade de controlo. As informações 
devem revestir a forma escrita ou, sempre 
que possível, o responsável pelo 
tratamento de dados pode facultar o 
acesso a uma plataforma segura em linha 
que possibilite ao titular de dados aceder 
diretamente aos seus dados pessoais.
Sempre que o titular dos direitos apresentar 
o pedido por via eletrónica, a informação 
deve ser fornecida por meios eletrónicos, 
salvo se solicitado de outra forma pela 
pessoa em causa ou se não estiver 
disponível neste formato.

Or. en

Justificação

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

Alteração 171
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa para fornecer 

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

o pagamento de uma taxa adequada, sem 
fins lucrativos, para fornecer informações 
ou adotar as medidas solicitadas, podendo 
também recusar adotar as medidas 
solicitadas. Nesse caso, incumbe ao 
responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

Or. en

Justificação

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

Alteração 172
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 173
Klaus-Heiner Lehne

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

Texto da Comissão Alteração

b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam, incluindo as 

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

interesses legítimos prosseguidos pelo 
responsável pelo tratamento, se o 
tratamento, se o tratamento se basear no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

Or. en

Alteração 174
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam;

Or. es

Justificação

Basta uma referência clara às finalidades do tratamento para dar a informação necessária 
ao titular - o qual, em caso de dúvida, pode pedir as informações complementares que 
considere pertinentes. Assim, não seria necessário acrescentar também as cláusulas ou 
condições gerais do contrato ou uma explicação complementar do interesse legítimo.

Alteração 175
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

se o tratamento for meramente para fins 
comerciais, o montante, a natureza e as 
disposições de pagamento da taxa aos 
titulares de dados que aceitem o 
tratamento dos seus dados;

Or. it

Alteração 176
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

c) Período de conservação dos dados 
pessoais, quando for possível;

Or. es

Alteração 177
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

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

Or. pl
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Alteração 178
Klaus-Heiner Lehne

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 179
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 180
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Sempre que os dados não tiverem sido 
recolhidos junto do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve informá-
lo, para além da informação referida no n.º 
1, da origem dos dados pessoais. Tal inclui
os dados obtidos de terceiros de forma 
ilegal e transmitidos ao responsável pelo 
tratamento. 

Or. en

Justificação

Os titulares de dados têm o direito de serem prontamente notificados caso se verifique que os 
seus dados pessoais foram obtidos ilegalmente a fim de serem utilizados contra eles (por 
exemplo, a fim de colocar os ativistas sindicais em listas negras e impedir o seu acesso ao 
emprego).

Alteração 182
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Em geral, no momento da recolha dos 
dados pessoais junto do titular de dados ou, 
quando isto não for viável, no menor 
prazo possível, exija um esforço 
desproporcionado ou reduza as garantias 
do titular de dados; ou

Or. es

Justificação

Para algumas atividades pode ser necessário um mínimo de flexibilidade, cuja utilização 
adequada poderá, além disso, ser facilmente controlada pelas autoridades de controlo. Por 
outro lado, e segundo o modo como se proceder à recolha de dados, dará maiores garantias 
ao titular de dados de que esta informação é transmitida num momento imediatamente 
posterior, por escrito ou por via informática, de forma a poder tomar conhecimento 
adequado da situação.

Alteração 183
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os titulares de dados devem ter sempre o direito de saber se os seus dados foram obtidos 
ilegalmente, designadamente se os mesmos serão em seguida utilizados contra eles, por 
exemplo a fim de colocar os ativistas sindicais em listas negras e impedir o seu acesso ao 
emprego, porquanto existem numerosas provas que atestam essas práticas ilegais (Ref.: ICO 
UK 2009 Consultancy Association Case on blacklisting).

Alteração 185
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Os dados não forem recolhidos junto do 
titular de dados e a comunicação dessas 
informações se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado e 
gerar encargos administrativos 
excessivos, especialmente quando o 
tratamento for efetuado por uma PME, na 
aceção da Recomendação 2003/361/CE 
da Comissão, de 6 de maio de 2003, 
relativa à definição de micro, pequenas e 
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médias empresas1; ou
_____________

1 JO L 124 de 20.5.2003, p. 36.

Or. en

Justificação

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

Alteração 186
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Os atos delegados previstos no n.º 7 ultrapassam os limites gerais de utilização desta técnica, 
dado que constituem, neste caso, questões a resolver no próprio texto do regulamento.
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Alteração 187
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 15 – nº 1 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento. 
Sempre que esses dados forem objeto de 
tratamento, o responsável pelo tratamento 
deve fornecer as seguintes informações:

1. O titular dos dados pode obter do 
responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento. 
Se o responsável pelo tratamento estiver a 
tratar uma quantidade importante de 
ficheiros que afetam o titular dos dados, 
ele pode solicitar a este último que 
especifique adequadamente, antes da 
entrega da informação, a qual deles ou a 
que áreas de atividade concretas se refere 
o pedido. Sempre que esses dados forem 
objeto de tratamento, o responsável pelo 
tratamento deve fornecer as seguintes 
informações:

Or. es

Alteração 188
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Período de conservação dos dados 
pessoais;

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

Or. pl

Alteração 189
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Importância e consequências previstas 
de tal tratamento, pelo menos no caso das 
medidas referidas no artigo 20.º.

h) Consequências previstas de tal 
tratamento, pelo menos no caso das 
medidas referidas no artigo 20.º.

Or. es

Alteração 190
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Eventualmente, no caso de os dados 
serem recolhidos e tratados em troca da 
prestação de serviços a título gratuito, a 
estimativa do valor, por parte do 
responsável pelo tratamento, dos dados
tratados relativos ao seu titular;

Or. en

Justificação

Os dados pessoais são bens comerciais e os titulares dos dados, de uma forma geral, não têm 
consciência do valor dos seus dados para os responsáveis pelo tratamento de dados e os 
subcontratantes. Fornecer ao titular de dados a estimativa do valor efetuada pelo 
responsável pelo tratamento permitirá aos titulares tomar decisões completamente 
informadas no que respeita à utilização dos seus dados e contribuirá, também, para tornar o 
mercado menos unilateral, conferindo mais poder aos consumidores.

Alteração 191
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) No caso de medidas com base em 
perfis, informações significativas no que 
diz respeito à lógica subjacente à 
definição de perfis.

Or. en

Justificação

Os direitos dos titulares de dados são indispensáveis para que estes tenham a possibilidade 
de adotar medidas para a proteção dos seus dados e exercer os seus direitos face aos 
responsáveis pelo tratamento. A ação dos primeiros é essencial para responsabilizar os 
segundos. Por conseguinte, os direitos à informação, ao acesso, à retificação, ao apagamento 
e à portabilidade dos dados devem ser reforçados por forma a permitir que os utilizadores 
compreendam o que acontece aos seus dados pessoais e exerçam controlo sobre estes. As 
exceções e isenções devem ser muito limitadas.

Alteração 192
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Isto é redundante, dado que a comunicação de dados referida já é abordada no número 
anterior e o n.º 2 incide novamente em questões de neutralidade tecnológica duma forma 
contrária à nossa perspetiva, como já foi expresso anteriormente.
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Alteração 193
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento a 
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento. Sempre que o titular dos
direitos apresentar o pedido por via 
eletrónica, a informação deve ser fornecida 
por meios eletrónicos, salvo se solicitado 
de outra forma pela pessoa em causa. O 
responsável pelo tratamento verifica a 
identidade de um titular de dados que 
solicite o acesso a dados nos prazos 
indicados nos artigos 5.º a 10.º do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 194
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os pseudónimos são excluídos do âmbito 
de aplicação do primeiro parágrafo.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um conjunto de alterações que permite a utilização de 
pseudónimos e de dados anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo 
a defesa dos interesses dos titulares de dados.  A garantia de que determinados dados 
pessoais não possam ser associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser 
relacionados com um titular de dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover 
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ainda mais a utilização comercial de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de 
proteção dos consumidores.

Alteração 195
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito a ser esquecido e ao apagamento Direito ao apagamento

Or. en

Justificação

O direito a ser esquecido é uma noção altamente incompatível com o modo como circulam as 
informações sobre os titulares de dados no ambiente em linha. O reconhecimento do direito 
de um titular de dados a ser esquecido acarretaria um nível inadequado de despesas de 
caráter burocrático e seria provavelmente impossível de aplicar/garantir. Em certas 
circunstâncias, o direito ao apagamento pode ser, contudo, defendido.

Alteração 196
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os dados deixaram de ser necessários 
em relação à finalidade que motivou a sua 
recolha ou tratamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

É difícil identificar com exatidão o momento em que os dados pessoais deixam de ser úteis 
para fins comerciais. O apagamento sistemático de dados sem utilização imediata acarretará 
custos de conformidade desmesurados.
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Alteração 197
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Este requisito é demasiado amplo e dará azo a elevados custos de conformidade, tendo em 
conta que os dados deverão ser sistematicamente apagados se a sua conservação não tiver 
qualquer justificação jurídica.

Alteração 198
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O tratamento dos dados não respeita o 
presente regulamento por outros motivos.

Suprimido

Or. en

Justificação

As potenciais implicações da presente cláusula não são claras e deveriam ser explicitadas.

Alteração 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Não houver nenhuma base jurídica 
para o tratamento dos dados senão o 
consentimento do titular dos dados.

Or. pl

Alteração 200
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O direito ao apagamento não se 
aplica sempre que a conservação dos 
dados pessoais for necessária para a 
execução de um contrato entre uma 
organização e o titular dos dados ou 
sempre que a conservação for feita em 
virtude de uma disposição regulamentar 
ou para fins de prevenção da fraude;

Or. en

Justificação

Esta nova proposta estabelece as circunstâncias adequadas para limitar o direito dos 
titulares de dados ao apagamento, tendo em conta o que é necessário para fins comerciais ou 
regulamentares.

Alteração 201
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 202
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Atendendo ao caráter da Internet e às possibilidades de publicação de informações em linha 
em vários sites a nível mundial, esta disposição não é exequível.
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Alteração 203
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os direitos dos titulares de dados são indispensáveis para dar a estas pessoas a possibilidade 
de assumirem a proteção dos seus próprios dados e de fazerem valer os seus direitos em 
relação aos responsáveis pelo tratamento. São um dos principais fatores pelos quais se 
pedem contas aos responsáveis pelo tratamento. Por esta razão, os direitos à informação, ao 
acesso, à retificação, à supressão e à portabilidade dos dados devem ser reforçados, de modo 
a permitir aos utilizadores compreender o que acontece aos seus dados e exercer controlo 
sobre os mesmos. As exceções e derrogações devem ser muito limitadas.

Alteração 204
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver permitido 
de forma expressa ou tácita o acesso de 
terceiros aos dados pessoais, deve adotar 
todas as medidas razoáveis e proporcionais 
às suas capacidades, incluindo de caráter 
técnico, em relação aos dados publicados 
sob a sua responsabilidade, tendo em vista 
informar os terceiros que tratam esses 
dados que um titular de dados lhe solicita o 
apagamento de quaisquer ligações para 
esses dados pessoais, cópias ou 
reproduções desses dados.

Se o responsável pelo tratamento que 
permitiu o acesso aos dados pessoais tiver
desaparecido, deixado de existir ou não 
puder ser contactado pelo titular de dados 
por outros motivos, este último tem direito 
de obter de terceiros responsáveis pelo 
tratamento o apagamento de qualquer 
ligação aos mesmos ou a cópias ou 
réplicas dos mesmos.

Or. es

Justificação

A responsabilidade ou não de quem transmite os dados pelos atos do recipiente tem de ser 
determinada caso a caso, em função dos factos e circunstâncias concorrentes, o que é muito 
diferente de impor um tipo de responsabilidade objetiva com base no direito ao 
esquecimento.

Alteração 205
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 206
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 207
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE500.695v01-00 90/229 AM\920534PT.doc

PT

responsável pelo tratamento esteja sujeito; 
a legislação do Estado-Membro deve 
responder a um objetivo de interesse 
público, respeitar o conteúdo essencial do 
direito à proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido;

responsável pelo tratamento esteja sujeito 
pelo direito da União; a legislação do 
Estado-Membro deve responder a um 
objetivo de interesse público, respeitar o 
conteúdo essencial do direito à proteção de 
dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido;

Or. es

Alteração 208
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Nos casos referidos no n.º 4. e) Nos casos referidos no n.º 4.

Nos casos contemplados nas alíneas a) a 
d), o titular dos dados pode exercer um 
direito de oposição relativamente ao 
estabelecimento de ligações ou à 
realização de cópias ou réplicas dos seus 
dados pessoais. A viabilidade deste direito 
será decidida no respeito de todas as 
circunstâncias concorrentes no caso, 
cuidando de não frustrar desta forma a 
justificação concreta da conservação dos 
dados.

Or. es

Alteração 209
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 210
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Se o formato solicitado pelo titular dos 
dados não coincidir com o formato de 
tratamento, o responsável pelo tratamento 
pode impor uma taxa pela conversão que 
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não poderá ultrapassar o valor do custo 
do serviço prestado a preços de mercado.

Or. es

Justificação

A alteração justifica-se porque o pedido dum determinado formato diferente do de tratamento 
constitui a prestação dum novo serviço, que tem de ser retribuído. Por outro lado, se se dá a 
possibilidade de obter os dados num formato determinado parece lógico não impor o custo 
da conversão ao responsável pelo tratamento. A possibilidade de impor uma taxa pela 
conversão dos dados para algum dos formatos solicitados parece razoável.

Alteração 211
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information,
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
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people to change service providers without difficulty.

Alteração 212
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

O responsável pelo tratamento de dados a 
quem estes forem retirados procede ao 
apagamento dos mesmos, a menos que a 
continuação do seu tratamento seja 
justificada por outro título legalmente em 
vigor. O direito da União e a legislação 
dos Estados-Membros podem regular os 
casos nos quais exista uma obrigação 
legal de conservação dos dados, 
baseando-se em objetivos de interesse 
público proporcionais à finalidade 
pretendida e respeitando o conteúdo 
essencial do direito à proteção dos dados 
pessoais.

Or. es

Justificação

Em princípio, a portabilidade - na sua dimensão de obtenção duma cópia dos dados - não 
implica necessariamente o apagamento dos mesmos. Apesar disso, quando se fala em 
portabilidade no sentido estrito - isto é, transferência dum responsável para outro - faz 
sentido abordar o tema do apagamento. Contudo, seriam necessárias algumas salvaguardas 
para os casos em que seja necessária a conservação dos dados.

Alteração 213
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode especificar o formato 
eletrónico referido no n.º 1, bem como 

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

modalidades e os procedimentos para a 
transmissão de dados pessoais, nos termos 
do n.º 2, são estabelecidos pelo 
responsável pelo tratamento, tendo em 
conta as normas setoriais harmonizadas, 
ou, nos casos em que estas ainda não 
estejam definidas, são desenvolvidos pelas 
partes interessadas do setor, por 
intermédio de organismos de 
normalização.

Or. en

Justificação

A Comissão Europeia não deveria ser o órgão de decisão no que respeita à definição de um 
formato eletrónico de transmissão de dados harmonizado. Para além disso, a abordagem 
proposta por esta alteração é mais neutra e mais adequada do ponto de vista tecnológico, 
dado o vasto leque de setores abrangidos pelo presente regulamento.

Alteração 214
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 215
Francesco Enrico Speroni.
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta, o titular dos dados tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais tendo em vista essa 
comercialização. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização, o 
titular dos dados tem o direito de se opor 
ao tratamento dos seus dados pessoais 
tendo em vista essa comercialização. Este 
direito deve ser explicitamente comunicado 
ao titular dos dados de forma 
compreensível e deve ser claramente 
distinguido de outras informações.

Or. it

Alteração 216
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Com efeito, se perante o direito de oposição houver a possibilidade de o responsável pelo 
tratamento apresentar motivos imperiosos e legítimos, não vemos motivo para a mera 
formulação da oposição desencadear a consequência pretendida pelo referido n.º 3.
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Alteração 217
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que forem tratados dados sob 
pseudónimo, com base no artigo 6.º, n.º 1, 
alínea g), o titular dos dados tem o direito 
de se opor ao tratamento, a título gratuito. 
Este direito deve ser explicitamente 
comunicado ao titular dos dados de forma 
compreensível e deve ser claramente 
distinguido de outras informações.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um conjunto de alterações que permite a utilização de 
pseudónimos e de dados anónimos e que encorajará as boas práticas comerciais, garantindo 
a defesa dos interesses dos titulares de dados.  A garantia de que determinados dados 
pessoais não possam ser associados a um titular de dados (uma vez que não podem ser 
relacionados com um titular de dados sem o recurso a dados adicionais) ajuda a promover 
ainda mais a utilização comercial de dados, garantindo ao mesmo tempo um elevado nível de 
proteção dos consumidores.

Alteração 218
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Medidas baseadas na definição de perfis Medidas baseadas no tratamento 
automatizado

Or. en
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Justificação

O artigo 20.º refere-se ao tratamento automatizado e não tanto à definição de perfis. Por 
conseguinte, o título do presente artigo deveria ser alterado para "Medidas baseadas no 
tratamento automatizado".

Alteração 219
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Um titular de dados não deve ficar 
sujeito a uma decisão desleal ou 
discriminatória, tomada exclusivamente 
com base num tratamento automatizado de 
dados destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais do titular dos dados.

Or. en

Justificação

Na sua forma atual, o artigo 20.º não reconhece as utilizações positivas da definição de 
perfis, nem toma em consideração os diferentes níveis de risco ou de impacto na privacidade 
das pessoas que estão associados à definição de perfis.  Ao colocar a ênfase nas técnicas 
"desleais" ou "discriminatórias", tal como definidas na Diretiva 2005/29/CE, a abordagem 
da presente proposta é mais neutra do ponto de vista tecnológico e centra-se mais nas 
utilizações negativas das técnicas de definição de perfis do que na tecnologia em si.

Alteração 220
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 221
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

ou a analisar ou prever, em especial, a sua 
capacidade profissional, situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento.

Or. en

Justificação

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

Alteração 222
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução 
do contrato, apresentado pelo titular dos 
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dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas 
para assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou
b) For expressamente autorizada por 
força da legislação da União ou de um 
Estado-Membro que estabeleça também 
medidas adequadas que garantam a 
defesa dos legítimos interesses da pessoa 
em causa; ou
c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

Or. en

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta ao n.º 1.

Alteração 223
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, nomeadamente os 
n.ºs 3 e 4, uma pessoa só pode ser sujeita a 
uma medida do tipo referido no n.º 1, se o 
tratamento:

Or. en

Justificação

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

Alteração 224
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) For necessário para a celebração ou 
execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 
sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de receber 
informação pertinente acerca da lógica 
utilizada na definição dos perfis e o 
direito de obter intervenção humana, 
mormente a explicação da decisão tomada 
após tal intervenção; ou

Or. en
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Justificação

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

Alteração 225
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa e 
que proteja os titulares de dados de 
eventuais discriminações resultantes das 
medidas descritas no n.º 1; ou

Or. en
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Justificação

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

Alteração 226
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 227
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

c) For lícito, em conformidade com o 
artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) a f), do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 228
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas.

c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das condições 
estabelecidas no artigo 7.º, e de garantias 
adequadas, designadamente a proteção 
eficaz de eventuais discriminações 
resultantes das medidas descritas no n.º 1.

Or. en

Justificação

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

Alteração 229
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Tiver por base o consentimento do 
titular dos dados, sob reserva das 
condições estabelecidas no artigo 7.º, e de 
garantias adequadas.

c) Tiver por base uma das situações 
referidas no artigo 6.º, n.º 1, alíneas a) a 
f).

Or. fr

Alteração 230
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não se deve basear 
exclusivamente nas categorias especiais 
de dados pessoais referidas no artigo 9.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta ao n.º 1.
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Alteração 231
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não se deve basear 
exclusivamente nas categorias especiais de 
dados pessoais referidas no artigo 9.º.

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não deve incluir nem gerar dados 
abrangidos pelas categorias especiais de 
dados pessoais referidas no artigo 9.º, 
exceto se constarem das exceções 
enumeradas no artigo 9.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Alteração 232
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. É proibida a definição de perfis que 
(de forma intencional ou não) tenha por 
efeito a discriminação de pessoas 
singulares em razão da origem racial ou 
étnica, das opiniões políticas, das 
convicções religiosas ou filosóficas, da 
filiação sindical ou da orientação sexual 
ou que (de forma intencional ou não) 
conduza a medidas que tenham tal efeito.

Or. en

Justificação

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Alteração 233
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 234
Sajjad Karim
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Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º 
devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma 
medida como a referida no n.º 1, e os 
efeitos previstos desse tratamento sobre o 
titular dos dados.

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta ao n.º 1.

Alteração 235
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º
devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma medida 
como a referida no n.º 1, e os efeitos 
previstos desse tratamento sobre o titular 
dos dados.

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos dos artigos 14.º 
e 15.º devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma medida 
como a referida no n.º 1, e os efeitos 
previstos desse tratamento sobre o titular 
dos dados, bem como o acesso à lógica 
subjacente aos dados em fase de 
tratamento.

Or. en

Justificação

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

Alteração 236
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 237
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão é coerente com a alteração proposta ao n.º 1.

Alteração 238
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. No prazo de seis meses a contar da data 
de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve adotar atos 
delegados nos termos do artigo 86.º, a fim 
de especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis a 
medidas adequadas que garantam a defesa 
dos legítimos interesses dos titulares dos 
dados, em conformidade com o n.º 2. Antes 
de publicar as suas propostas, a Comissão 
consulta representantes dos titulares de 
dados e o Comité para a Proteção de 
Dados sobre as mesmas.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 239
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento adota
regras internas e executa as medidas 
adequadas para assegurar, e conseguir 
comprovar, que o tratamento dos dados 
pessoais é realizado em conformidade com 
o presente regulamento.

1. O responsável pelo tratamento pode 
adotar regras internas e executa as medidas 
adequadas para assegurar, e conseguir 
comprovar, que o tratamento dos dados 
pessoais é realizado em conformidade com 
o presente regulamento.

Or. es

Alteração 240
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 22 – nº 2 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. As medidas referidas no n.º 1 incluem, 
nestes casos e em conformidade com as 
normas contidas neste capítulo:

Or. es

Alteração 241
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 242
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 243
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 244
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 245
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que necessário, podem ser 
adotadas medidas vinculativas para 
assegurar que as categorias de bens e 
serviços sejam concebidas e tenham 
configurações predefinidas que cumpram 
os requisitos do presente regulamento 
relativos à proteção das pessoas no que 
toca ao tratamento dos dados pessoais. 
Tais medidas devem basear-se na 
normalização em conformidade com o 
[Regulamento .../2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
normalização europeia e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE, bem 
como as Diretivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho e que revoga a Decisão 
87/95/CEE e a Decisão 1673/2006/CE].

Or. en

Justificação

Esta parte do pacote de alterações visa reconhecer que, não obstante a proteção dos dados 
desde a conceção e implícita ser um conceito louvável, a proposta da Comissão não garante 
um nível suficiente de segurança e cria o risco de possíveis restrições à livre circulação.  Por 
conseguinte, convém fazer uso do mecanismo de normalização existente, tal como consta do 
"Pacote de Normalização", para harmonizar os requisitos aplicáveis e permitir a livre 
circulação.

Alteração 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 247
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 248
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Enquanto não forem adotadas as 
medidas vinculativas em conformidade 
com o n.º 1, os Estados-Membros devem 
assegurar que os bens e serviços ligados à 
proteção das pessoas no que toca ao 
tratamento dos dados pessoais não sejam 
sujeitos a qualquer requisito obrigatório 
de conceção ou configuração predefinida 
que possa impedir a colocação de 
equipamentos no mercado e a livre 
circulação desses bens e serviços nos 
Estados-Membros e entre estes.

Or. en

Justificação

Esta parte do pacote de alterações visa reconhecer que, não obstante a proteção dos dados 
desde a conceção e implícita ser um conceito louvável, a proposta da Comissão não garante 
um nível suficiente de segurança e cria o risco de possíveis restrições à livre circulação.  Por 
conseguinte, convém fazer uso do mecanismo de normalização existente para harmonizar os 
requisitos aplicáveis e permitir a livre circulação.

Alteração 249
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 

Suprimido
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mais concretamente os critérios e as 
exigências aplicáveis às medidas e aos 
mecanismos adequados referidos nos n.ºs 
1 e 2, em especial quanto à proteção de 
dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços.

Or. es

Justificação

Esta disposição deixa de ser necessária. Apoiamos a tónica geral assente no princípio da 
prestação de contas que apoiamos neste parecer e que deve levar as autoridades a 
concentrarem-se principalmente nos objetivos e resultados e menos nos meios. O previsto na 
referida disposição poderá ser alcançado através da documentação de catálogos de boas 
práticas que poderão ser disponibilizados aos titulares dos dados sem necessidade duma 
tónica estritamente reguladora.

Alteração 250
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está conforme com a alteração proposta ao artigo 23.º, n.º 1.

Alteração 251
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. es

Justificação

Ver a justificação do número anterior.

Alteração 252
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração está conforme com a alteração proposta ao artigo 23.º, n.º 1.

Alteração 253
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 24
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Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados.
Para que aos titulares dos dados possam 
exercer o direito de oposição a este acordo 
é necessário proceder à documentação e 
dar conhecimento prévio aos mesmos. Em 
caso contrário, os referidos direitos 
podem ser exercidos na íntegra 
relativamente a qualquer dos 
responsáveis, cabendo a estes o encargo 
de assegurar o cumprimento exato das 
prestações estabelecidas legalmente.

Or. es

Alteração 254
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 24 

Texto da Comissão Alteração

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

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

o exercício de direitos do titular dos dados.

Or. fr

Alteração 255
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Um responsável pelo tratamento 
estabelecido num país terceiro sempre que 
a Comissão tenha decidido que o país 
terceiro assegura um nível de proteção 
adequado nos termos do artigo 41.º; ou

Suprimido

Or. it

Alteração 256
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 257
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

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

Or. es

Alteração 258
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.° 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um responsável pelo tratamento que 
ofereça ocasionalmente bens ou serviços a 
titulares de dados residentes na União.

Suprimido

Or. it

Alteração 259
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 

1. Sempre que o tratamento de dados for 
efetuado por sua conta e implicar o 
tratamento de dados que permitam ao 
subcontratante identificar razoavelmente 
o titular dos dados, o responsável pelo 
tratamento escolhe um subcontratante que 
apresente garantias suficientes de execução 
das medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos apropriados, de forma a que 
esse tratamento seja conforme com os 
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de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas.

requisitos do presente regulamento e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o procedimento 
a realizar, devendo o responsável pelo 
tratamento assegurar o cumprimento dessas 
medidas. O responsável pelo tratamento é 
o único responsável por assegurar o 
cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Sempre que, devido a técnicas adequadas de anonimização, não for tecnologicamente 
possível a identificação de um titular de dados pelo subcontratante, o artigo 26.º não se 
aplica. A redução dos encargos administrativos incentivará os investimentos em tecnologias 
de anonimização eficazes e a utilização de sistemas sólidos de acesso restrito. O princípio de 
base, segundo o qual a responsabilidade e a obrigação principais e diretas incumbem ao 
responsável pelo tratamento, deve ser claramente enunciado no presente artigo.

Alteração 260
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 26 – nº 2 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por 
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável 
pelo tratamento e que preveja, 
designadamente, que o subcontratante:

2. A realização de operações de tratamento 
em subcontratação deve ser regulada por 
um contrato ou outro ato jurídico que 
vincule o subcontratante ao responsável 
pelo tratamento, o qual deve ser 
documentado num suporte que o permita 
comprovar, e que preveja, designadamente, 
que o subcontratante:

Or. es

Alteração 261
Sajjad Karim
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Recrutará outro subcontratante apenas 
mediante autorização prévia do 
responsável pelo tratamento;

Suprimido

Or. en

Justificação

O requisito de o subcontratante obter a autorização prévia do responsável pelo tratamento 
para recrutar outros subcontratantes impõe encargos sem quaisquer benefícios claros em 
termos de reforço da proteção de dados. Além do mais, este não é exequível, sobretudo no 
contexto do trabalho em nuvem e designadamente se for interpretado de modo a que se 
requeira a autorização prévia para a utilização de outros subcontratantes específicos. O 
presente requisito deveria ser suprimido.

Alteração 262
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante conservam um documento 
escrito com as instruções do responsável 
pelo tratamento e as obrigações do 
subcontratante referidas no n.º 2.

Suprimido

Or. es

Justificação

El que tengan que recogerse sin más todas las instrucciones por escrito puede constituir una 
carga desproporcionada, sobre todo si ahí se incluyen también las instrucciones que se vayan 
sucediendo una vez concluido el contrato y en el marco de éste. Normalmente las 
instrucciones operativas se cursarán en forma electrónica y quedará perfecta constancia de 
las mismas. Parece razonable que la relación contractual entre responsable y encargado se 
documente en cualquier soporte del cual quede constancia, dicción esta que nos parece más 
apropiada que la forma escrita en sentido estricto que es más limitada.
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Alteração 263
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considera-se que o responsável pelo 
tratamento cumpriu as obrigações 
previstas no n.º 1 sempre que escolher um 
subcontratante que tenha 
voluntariamente optado pela auto 
certificação ou que tenha 
voluntariamente obtido uma certificação, 
um selo ou uma marca, em conformidade 
com os artigos 38.º e 39.º do presente 
regulamento, que atestem a aplicação de 
medidas tecnológicas e organizacionais 
normalizadas e adequadas com vista ao 
cumprimento dos requisitos estabelecidos 
no presente regulamento.

Or. en

Justificação

O regulamento deve proporcionar incentivos claros aos responsáveis pelo tratamento e aos 
subcontratantes, para que invistam em medidas de reforço da segurança e privacidade.  Os 
subcontratantes e os responsáveis pelo tratamento que oferecerem garantias adicionais 
relativas à proteção de dados, em conformidade com as normas profissionais reconhecidas 
ou que vão além destas, e que o puderem comprovar por via de certificados concludentes,
deveriam beneficiar de requisitos menos prescritivos. Tal permitiria, em particular, uma 
certa flexibilidade e menores encargos para os fornecedores e clientes de serviços em nuvem.

Alteração 264
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se um subcontratante proceder ao 4. Se um subcontratante proceder ao 
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tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas instruções 
do responsável pelo tratamento, o 
subcontratante é considerado responsável 
pelo tratamento quanto a esse tratamento, 
ficando sujeito às disposições aplicáveis 
aos responsáveis conjuntos pelo tratamento 
estabelecidas no artigo 24.º.

tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas instruções 
do responsável pelo tratamento, o 
subcontratante é considerado responsável 
pelo tratamento quanto a esse tratamento, 
ficando sujeito às disposições aplicáveis 
aos responsáveis conjuntos pelo tratamento 
estabelecidas no artigo 24.º, sem prejuízo 
da responsabilidade em que o responsável 
pelo tratamento possa ter incorrido no 
cumprimento das obrigações que lhe 
incumbem.

Or. es

Justificação

Parece-nos que em determinados casos pode ocorrer uma concorrência de responsabilidades 
que teria de ser mencionada. Com efeito, sem prejuízo da hipótese de os excessos do 
responsável poderem fazer com que este seja pessoalmente obrigado e responsável pelo 
tratamento (“ultra vires”), não se pode descartar a existência eventual duma culpa “in 
vigilando” do principal.

Alteração 265
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es
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Justificação

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

Alteração 266
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibiliza-se para informar 
devidamente as autoridades que o 
requeiram sobre todas as operações de 
tratamento de dados efetuadas sob a sua 
responsabilidade.

Or. es

Alteração 267
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação das 
principais categorias de tratamento de 
dados efetuado sob a sua responsabilidade.

Or. en
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Justificação

Uma proteção de dados eficaz implica que as organizações tenham um conhecimento 
suficientemente documentado das suas atividades de tratamento de dados. No entanto, a 
conservação da documentação relativa a todas as operações de tratamento implica encargos 
desproporcionados. Em vez de satisfazer necessidades burocráticas, o objetivo da 
documentação deveria ser o de ajudar os responsáveis e os subcontratantes a cumprirem as 
suas obrigações.

Alteração 268
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 269
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – nº 2 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. As empresas ou organizações que não 
possuam um delegado para a proteção de 
dados ou certificação suficiente em vigor 
devem dispor do modelo de documentação 
estabelecido legalmente de todas as 
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operações de tratamento efetuadas sob a 
sua responsabilidade. Essa documentação 
deve consistir, pelo menos, nas seguintes 
informações:

Or. es

Justificação

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

Alteração 270
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração é apresentada na sequência das alterações ao considerando 65 e ao artigo 
28.º, n.º 1.

Alteração 271
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Nome e contactos do responsável pela 
proteção dos dados, caso existam;

Suprimido
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Or. es

Alteração 272
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Finalidades do tratamento, incluindo os
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

c) Finalidades genéricas do tratamento;

Or. en

Justificação

A presente alteração contribui para reduzir os encargos administrativos dos responsáveis 
pelo tratamento de dados e dos subcontratantes.

Alteração 273
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;

(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional e, no caso 
de transferências referidas no artigo 44.º, 
n.º 1, alínea h), uma referência às
garantias utilizadas;

Or. en

Justificação

A presente alteração contribui para reduzir os encargos administrativos dos responsáveis 
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pelo tratamento de dados e dos subcontratantes.

Alteração 274
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Uma indicação geral dos prazos fixados 
para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;

g) Uma indicação geral dos prazos fixados 
para o apagamento das diferentes 
categorias de dados, sempre que for 
possível;

Or. es

Justificação

Quanto aos requisitos burocráticos específicos referidos na norma, entendemos que - em 
coerência com o que já foi indicado noutras áreas deste parecer - a indicação dos prazos 
estabelecidos para o apagamento de dados prevista no n.º 2, alínea g) deve ocorrer com uma 
certa flexibilidade, pois são numerosos os tratamentos onde este dado nem sempre pode ser 
fornecido ou só pode ser duma forma muito genérica.

Alteração 275
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes 
seguintes:

Suprimido

(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou
(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 



PE500.695v01-00 132/229 AM\920534PT.doc

PT

principal.

Or. it

Alteração 276
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – nº 4 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes seguintes:

4. As obrigações referidas no n.º 2 não se 
aplicam aos responsáveis pelo tratamento e 
aos subcontratantes seguintes:

Or. es

Justificação

Para este tipo de situações, exclui-se do n.º 4 desta norma o requisito da documentação 
previsto no n.º 2, com a exceção única das empresas ou organizações que se dediquem 
especificamente à atividade de tratamento de dados pessoais. Estas últimas terão à 
disposição as três opções anteriormente examinadas: delegado, certificação ou 
documentação prevista legalmente.

Alteração 277
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 278
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 279
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

É conveniente suavizar o n.º 1 no sentido de o subcontratante responder nos casos em que 
seja pertinente - e não com caráter geral, como no caso do responsável.
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Alteração 280
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 281
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis às 
medidas técnicas e organizativas referidas 
nos n.ºs 1 e 2, incluindo determinar em 
que consistem as técnicas mais recentes, 

Suprimido
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para setores específicos e em situações 
específicas de tratamento de dados, 
nomeadamente atendendo à evolução das 
técnicas e a soluções de proteção da 
privacidade e dos dados desde a conceção, 
bem como por defeito, salvo se for 
aplicável o n.º 4.

Or. es

Justificação

Em matéria de segurança, basta fixar claramente os objetivos e a partir daí, se necessário, 
fiscalizar os resultados e adotar as medidas coercivas necessárias. Portanto, é preciso criar 
flexibilidade para que os agentes possam estabelecer as suas medidas de segurança, tendo 
em conta as peculiaridades de cada setor e subsetor, sem ser necessária uma regulação mais 
pormenorizada por meio de atos delegados.

Alteração 282
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. es

Justificação

Ver a justificação anterior.
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Alteração 283
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais 
que, pelas suas características implique 
um risco significativo para a privacidade 
das pessoas, o responsável pelo tratamento 
notifica desse facto a autoridade de 
controlo, sem demora injustificada.

Or. es

Justificação

Não parece razoável impor a notificação e documentação de qualquer incidente de 
segurança, salvo apenas aqueles que, pelas suas características, impliquem um risco 
significativo para a privacidade das pessoas. Um excesso de notificações - incluindo simples 
violações sem consequências de maior - poderia minar a capacidade de controlo e 
concentração das autoridades de controlo. O prazo de 24 horas fixado pode ser impraticável 
em muitos casos. O fundamental é um critério de brevidade razoável.

Alteração 284
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 24 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada.
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notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 24 horas, 
deve ser acompanhada de uma 
justificação razoável.

Or. en

Justificação

O prazo de 24 horas proposto para a notificação à autoridade de controlo não concede ao 
responsável pelo tratamento tempo suficiente para avaliar devidamente o impacto e as 
consequências da violação e identificar o melhor plano de ação.  Por conseguinte, afigura-se 
mais adequado utilizar a formulação da Diretiva 2009/136/CE no que respeita à notificação 
da violação de dados.

Alteração 285
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 72 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 72 horas, deve 
ser acompanhada de uma justificação 
razoável.

Or. en

Justificação

A notificação de violações de dados é um instrumento importante para assegurar o respeito, 
por parte dos responsáveis pelo tratamento, das obrigações em matéria de segurança de 
dados. Permite igualmente que os titulares de dados tomem medidas para se protegerem das 
consequências das violações. Este pacote de alterações visa melhorar as disposições 
relativas às violações de dados, tornando os prazos de notificação mais fáceis de gerir pelos 
responsáveis pelo tratamento, evitando que os titulares de dados desenvolvam uma certa 
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lassidão em relação às violações e criando um registo público das violações.

Alteração 286
Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 72 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 72 horas, deve 
ser acompanhada de uma justificação 
razoável.

Or. en

Alteração 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os casos onde seja provável que uma 
violação da proteção dos dados pessoais 
tenha um impacto negativo na 
privacidade do titular dos casos serão 
considerados violações graves.

Or. pl

Alteração 288
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pl

Alteração 290
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 31 – nº 3 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

3. A notificação referida no n.º 1 deve, 
pelo menos:

3. A notificação deve conter os 
pormenores necessários para que a 
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autoridade de controlo possa avaliar os 
factos e as suas consequências e, se for 
caso disso, recomendar a adoção de 
medidas:

Or. es

Justificação

Não é necessário regular pormenorizadamente o conteúdo das notificações, dado o grande 
volume de casos que podem ocorrer na prática e as peculiaridades dos diferentes setores. 
Deve bastar que a comunicação à autoridade do controlo seja realmente exata para avaliar 
corretamente o incidente e as suas consequências. Assim, os elementos fundamentais do ato 
de comunicação devem ser: os factos, as consequências provadas e estimadas, as medidas 
adotadas e/ou a adotar.

Alteração 291
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 
no presente artigo. A documentação deve 
incluir apenas as informações necessárias 
para esse efeito.

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer das violações de 
dados pessoais referidas no n.º 1 deste 
artigo, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
medida de reparação adotada. Sem 
prejuízo do que foi dito antes, o 
responsável pelo tratamento ou, sendo 
caso disso, o subcontratante deve manter 
à disposição das autoridades de controlo 
um registo de violações e incidentes não 
incluídos no n.º 1 mas que estejam 
relacionados com o tratamento de dados 
pessoais, podendo aquelas estar 
interessadas em receber periodicamente 
cópias do mesmo.

Or. es

Justificação

Certamente podem existir incidentes menores relacionados com a segurança que - embora 
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não impliquem por si só um risco grave para a privacidade - é conveniente detetar e 
documentar para atuar com vista à prevenção. Para esse efeito, é conveniente manter um 
registo de incidentes menores relacionados com a segurança dos dados pessoais, ao qual as 
autoridades de controlo devem ter acesso.

Alteração 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de controlo mantém um 
registo público das violações 
comunicadas.

Or. pl

Alteração 293
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Os atos delegados da Comissão devem limitar-se, neste caso, à definição dum formato 
unificado para a notificação de violações e para o registo de violações e incidentes.
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Alteração 294
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para essa notificação à 
autoridade de controlo, os procedimentos 
aplicáveis ao requisito de notificação, bem 
como o formulário e as modalidades para 
a documentação referida no n.º 4, 
incluindo os prazos para o apagamento 
das informações aí contidas. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para as notificações à 
autoridade de controlo, nos termos do 
n.º 3, e do registo de violações e 
consequências. Estes atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 295
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1-A

Texto da Comissão Alteração

A notificação do titular dos dados não 
será efetuada nos casos em que tal possa 
claramente dificultar as investigações em 
curso ou atrasar a resolução da falha de 
segurança. O direito da União e a 
legislação dos Estados-Membros podem 
desenvolver estes casos, devendo, em 
qualquer caso, prosseguir o objetivo do 
interesse público e respeitando o conteúdo 
essencial do direito relativo à proteção de 
dados.

Or. es
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Justificação

Consideramos necessário prever algum tipo de salvaguarda para os casos em que a 
notificação do titular dos dados, ou de alguns deles, possa prejudicar a investigação e/ou a 
resolução da falha de segurança.  Para esse efeito, propomos a inclusão dum novo número (a 
seguir ao n.º 4) destinado a criar este tipo de exceções.

Alteração 296
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

O atual n.º 5 deve ser suprimido, dado que as competências que este confere à Comissão 
ultrapassam, na nossa opinião, as dos atos delegados e, por outro lado, não é necessária uma 
maior especificação dos casos referidos no artigo 32.º, cuja interpretação correta deverá ser 
gradualmente definida pelo sistema de controlo e, em última instância, pelos tribunais.

Alteração 297
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 



PE500.695v01-00 144/229 AM\920534PT.doc

PT

ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
se não tiverem integrado na sua 
organização um delegado para a proteção 
de dados ou obtido uma certificação 
suficiente em vigor para o tratamento de 
dados de risco elevado, efetuam uma 
avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas sobre a proteção de 
dados pessoais.

Or. es

Alteração 298
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tornar as avaliações de impacto opcionais elimina obrigações injustificadas impostas aos 
responsáveis pelo tratamento de dados e aos subcontratantes cujas atividades não 
apresentem um risco para a privacidade do titular dos dados.  A presente disposição 
articula-se com as alterações ao artigo 79.º, sendo a opção de efetuar uma avaliação de 
impacto um dos fatores a tomar em consideração quando se ponderem sanções 
administrativas.
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Alteração 299
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 300
Antonio López-Istúriz White

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

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Os atos alugados não se justificam aqui, dado que iriam desenvolver aspetos essenciais da 
norma. Na nossa opinião, neste caso o mais importante é delimitar corretamente, no âmbito 
da norma, o seu próprio alcance.

Alteração 301
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
obter uma autorização da autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o regulamento e, nomeadamente, atenuar 
os riscos para os titulares de dados, sempre 
que um responsável pelo tratamento ou um 
subcontratante adote cláusulas contratuais 
como as previstas no artigo 42.º, n.º 2, 

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, se não 
tiverem integrado na sua organização um 
delegado para a proteção de dados ou 
obtido uma certificação suficiente em 
vigor, deve obter uma autorização da 
autoridade de controlo antes de proceder ao 
tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o regulamento e, 
nomeadamente, atenuar os riscos para os 
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alínea d), ou não assegure as garantias 
adequadas num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no artigo 
42.º, n.º 5, que regule a transferência de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional.

titulares de dados, sempre que um 
responsável pelo tratamento ou um 
subcontratante adote cláusulas contratuais 
como as previstas no artigo 42.º, n.º 2, 
alínea d), ou não assegure as garantias 
adequadas num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no artigo 
42.º, n.º 5, que regule a transferência de 
dados pessoais para um país terceiro ou 
uma organização internacional.

Or. es

Justificação

Esta problemática deve ser tratada no âmbito das transferências internacionais de dados já 
que nem todas as empresas terão condições para integrar na sua estrutura um delegado para 
a proteção de dados, pelo que se torna necessário procurar fórmulas alternativas para evitar 
que a sobrecarga burocrática recaia nas organizações com menos recursos.

Alteração 302
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 34 – nº 2 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, se não 
tiverem integrado na sua organização um 
delegado para a proteção de dados ou 
obtido uma certificação suficiente em 
vigor, consulta a autoridade de controlo 
antes de proceder ao tratamento de dados 
pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o presente regulamento e, nomeadamente, 
atenuar os riscos para os titulares de dados, 
sempre que:

Or. es
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Justificação

Ver a justificação do número anterior.

Alteração 303
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 304
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – nº 1 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 305
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A nomeação de um DPD deve ser encorajada mas não obrigatória pois tal imporia 
obrigações financeiras e administrativas desproporcionadas às organizações cujas atividades 
não apresentam riscos substanciais para a privacidade do titular de dados.  A presente 
alteração articula-se com as alterações do Grupo ECR ao artigo 79.º, que asseguram que as 
APD tomem em consideração a presença ou ausência de um DPD quando ponderem a 
aplicação de sanções administrativas e conferem às APD o poder de nomear DPD como 
forma de sanção administrativa.

Alteração 306
Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, com o consentimento das 
respetiva representação dos 
trabalhadores, designam um delegado para 
a proteção de dados sempre que:

Or. de
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Alteração 307
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

a) O tratamento for efetuado por uma 
autoridade ou um organismo público; o

Suprimido

Or. es

Justificação

A figura do delegado para a proteção de dados não deve ser obrigatória mas sim voluntária e 
deve ser incentivada com a atribuição de certos benefícios fundamentalmente coerentes com 
o relaxamento dos encargos burocráticos e a flexibilização dos processos e operações. Além 
destes benefícios, entendemos que nada obsta a que os Estados-Membros, no quadro das suas 
competências, possam desenvolver ou prever nas suas políticas públicas outro tipo de 
incentivos.

Alteração 308
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 309
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 310
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa com 50 assalariados ou mais;

Or. it

Alteração 311
Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa que trate os dados pessoais de 
mais de 20 assalariados;

Or. de

Alteração 312
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 313
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 314
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 315
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 35 – parágrafo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se as empresas deste grupo estiverem 
situadas em mais de um Estado-Membro 
será designado um delegado para a 
proteção de dados em cada um desses 
Estados-Membros onde forem cumpridas 
as condições fixadas no n.º 1, alíneas b) e 
c).

Or. de

Alteração 316
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 317
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 318
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado 

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

exonerado se tiver deixado de cumprir as 
condições exigidas para o exercício das 
suas funções ou por incumprimentos 
graves relacionados com as mesmas.

Or. es

Justificação

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

Alteração 319
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.° 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 320
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições adaptando-se ao 
previsto no presente regulamento, não 
podendo receber instruções que afetem as 
funções específicas do seu cargo. O 
delegado para a proteção de dados tem o 
dever de informar diretamente a direção do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante.

Or. es

Justificação

Por um lado, o delegado para a proteção de dados está subordinado à disciplina 
institucional mas, por outro, possui um mandato legal que o obriga a atuar com objetividade 
e de acordo com o estabelecido no regulamento, coadjuvando assim a sua execução correta. 
Porém, isto não significa que a sua atuação possa ir ao ponto de se desligar completamente 
ou até de atuar em sentido contrário às finalidades e objetivos da organização.

Alteração 321
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Justificação

Parece-nos que este artigo foi redigido a pensar fundamentalmente nos delegado para a 
proteção de dados com vínculo laboral ou funcional à empresa ou instituição; contudo, a sua 
redação não permite adequadamente a externalização desta função por meio de contratos de 
serviços.

Alteração 322
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 323
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 324
Antonio López-Istúriz White

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

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

Suprimido

Or. es

Alteração 325
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 326
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 38 – nº 1 – frase inrodutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros, as autoridades de 
controlo e a Comissão devem promover a 
elaboração de códigos de conduta 
destinados a contribuir para a correta 
aplicação do presente regulamento, em 
função das características dos diferentes 
setores de tratamento de dados, em especial 
no que se refere a:

1. Os Estados-Membros, as autoridades de 
controlo e a Comissão devem promover a 
elaboração participativa de códigos de 
conduta destinados a contribuir para a 
correta aplicação do presente regulamento, 
em função das características dos 
diferentes setores de tratamento de dados, 
em especial no que se refere a:

Or. es

Alteração 327
Francesco Enrico Speroni.

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) Respeito pelos direitos do 
consumidor;

Or. it

Alteração 328
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos de execução a 
fim de declarar, mediante decisão, que os 
códigos de conduta, bem como as 
alterações ou prorrogações aos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do n.º 3, são de 
aplicabilidade geral na União. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 

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

Or. es

Alteração 329
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão assegura a publicidade 
adequada dos códigos que, mediante 
decisão, declarou serem de aplicabilidade 
geral em conformidade com o n.º 4.

Suprimido

Or. es

Alteração 330
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem promover, em especial a nível 
europeu, a criação de políticas de 
certificação em matéria de proteção de 
dados, bem como selos e marcas de 
proteção de dados, que permitam aos 
titulares de dados avaliar rapidamente o 
nível de proteção de dados fornecido pelos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes. As políticas de 
certificação em matéria de proteção de 
dados devem contribuir para a correta 
aplicação do presente regulamento, bem 
como a consecução das ações e benefícios 
contemplados no mesmo, tendo em conta 
as características dos vários setores e das 
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diferentes operações de tratamento de 
dados.

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 331
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma transferência pode ser realizada se 
a Comissão tiver decidido que o país 

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

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

Or. es

Justificação

O n.º 1, ao utilizar a expressão “autorização suplementar”, parece sugerir que mesmo 
havendo uma decisão de adequação é necessária uma autorização inicial para a 
transferência. Não nos parece. Justamente aquilo que possibilita as decisões de adequação é 
a possibilidade de efetuar transferências sem autorização prévia específica. Por isso, 
propomos substituir a expressão “autorização suplementar” por “autorização específica”.

Alteração 332
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) O nível de penetração e de 
consolidação do Estado de direito, a 
legislação relevante em vigor, geral ou 
setorial, incluindo no que respeita à 
segurança pública, à defesa, à segurança 
nacional e ao direito penal, às regras 
profissionais e às medidas de segurança em 
vigor em matéria de proteção de dados 
pessoais nesse país ou aplicáveis a essa 
organização internacional, bem como o 
acesso à justiça e o grau de 
executabilidade e eficácia dos direitos, 
incluindo vias de ação e de recurso, tanto 
no âmbito administrativo como judicial, 
nomeadamente para as pessoas residentes 
na União cujos dados pessoais sejam 
objeto de transferência;

Or. es
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Alteração 333
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 334
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração está conforme com as alterações do Grupo ECR destinadas a incentivar 
os responsáveis pelo tratamento de dados a terem níveis elevados de proteção de dados, 
encorajando-os a efetuar uma avaliação de impacto, a título facultativo.

Alteração 335
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Medidas que incentivem os 
responsáveis pelo tratamento a efetuar 
uma avaliação de impacto, a título 
facultativo;

Or. en

Justificação

O estudo do Departamento Temático do Parlamento sobre a reforma do pacote de medidas 
para a proteção de dados salienta que, nos termos do regulamento proposto, as cláusulas-
tipo não abrangem os acordos entre os subcontratantes e os seus subcontratantes. Esta 
lacuna pode prejudicar significativamente as empresas da UE e as novas empresas 
tecnológicas. A presente alteração pretende colmatar esta lacuna.

Alteração 336
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

d) Cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados, 
em conformidade com o n.º 4.

Or. es

Alteração 337
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Apesar de entendermos que as autorizações prévias previstas nos n.ºs 4 e 5 podem ser 
substituídas pela intervenção do delegado para a proteção de dados, quando existir, ou pela 
existência duma certificação suficiente e em vigor, emitida no contexto da política de 
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certificações do artigo 39.º.

Alteração 338
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Ver a justificação anterior.
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Alteração 339
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Tenham sido elaboradas pelo grupo 
de empresas com o acordo da 
representação dos trabalhadores e do 
delegado para a proteção de dados do 
local da sucursal em questão;

Or. de

Alteração 340
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para o intercâmbio 
eletrónico de informações entre os 
responsáveis pelo tratamento, os 
subcontratantes e as autoridades de 
controlo, em relação às regras vinculativas 
para empresas na aceção do presente 
artigo. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

4. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para o intercâmbio de 
informações entre os responsáveis pelo 
tratamento, os subcontratantes e as 
autoridades de controlo, em relação às 
regras vinculativas para empresas na 
aceção do presente artigo. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

A expressão “eletrónico” deve ser suprimida com base no princípio de neutralidade 
tecnológica que, na nossa opinião, deve inspirar o regulamento.
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Alteração 341
Arlene McCarthy

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 342
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Parece-nos conveniente incluir também os processos administrativos porque estes são, em 
muitos casos, a via inicial para o exercício e defesa dos direitos individuais.
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Alteração 343
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Em coerência com o nosso parecer, no n.º 6 entendemos que as obrigações de documentação 
na forma pretendida no artigo 28.º se verificam quando estiverem de acordo com a alteração 
que propusemos na altura para esta disposição - isto é, quando não existir um delegado para 
a proteção de dados ou certificação suficiente e em vigor. Nos restantes casos será aplicado 
o princípio geral de prestação de contas do artigo 28.º, n.º 1.

Alteração 344
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es
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Justificação

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

Alteração 345
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Divulgações não autorizadas pelo direito 

da União
1. Nenhuma sentença de um tribunal nem 
nenhuma decisão de uma autoridade 
administrativa de um país terceiro que 
requeira que um responsável pelo 
tratamento de dados ou um 
subcontratante divulgue dados pessoais é 
reconhecida ou de alguma forma dotada 
de força executiva, sem prejuízo de um 
acordo de assistência mútua ou de um 
acordo internacional em vigor entre o 
país terceiro requerente e a União ou um 
Estado-Membro.
2. Se uma sentença de um tribunal ou 
uma decisão de uma autoridade 
administrativa de um país terceiro 
requerer que um responsável pelo 
tratamento de dados ou um 
subcontratante divulgue dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontrantante e, eventualmente, o 
representante do responsável pelo 
tratamento informam sem demora 
injustificada a autoridade de controlo 
deste pedido e devem obter autorização 
prévia da autoridade de controlo para a 
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transferência, em conformidade com o 
artigo 34.º, n.º 1, alínea d).
3. A autoridade de controlo avalia a 
conformidade da divulgação requerida 
com o presente regulamento e, em 
particular, se a divulgação é necessária e 
exigida por lei, em conformidade com o 
artigo 44.º, n.º 1, alíneas d) e e), e n.º 5.
4. A autoridade de controlo informa do 
pedido a autoridade nacional competente. 
O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante informa igualmente o 
titular de dados do pedido e da 
autorização da autoridade de controlo.
5. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para a notificação da 
autoridade de controlo a que se refere o 
n.º 2 e para a informação do titular de 
dados a que se refere o n.º 4, bem como os 
procedimentos aplicáveis à notificação e à 
informação. Estes atos de execução são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O texto desta alteração baseia-se num projeto divulgado na sequência de uma consulta entre 
serviços. Garante uma proteção em relação a países terceiros que procuram aplicar a sua 
legislação de forma extraterritorial. Esta proteção é necessária porque certos países 
terceiros dispõem de legislação que obriga os responsáveis pelo tratamento a divulgarem 
dados pessoais sem garantias adequadas. As autoridades de países terceiros só podem ter 
acesso a dados pessoais na posse dos responsáveis pelo tratamento europeus através dos 
procedimentos de auxílio judiciário mútuo.

Alteração 346
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Para os fins previstos no n.º 1, alíneas a) e 
b), as autoridades de controlo podem 
trocar informações e cooperar em 
atividades relacionadas com o exercício 
das suas competências e a defesa dos 
direitos regulados pelo presente 
regulamento.

Or. es

Justificação

O texto que propomos visa complementar, estabelecendo as condições em que os acordos e 
atividades podem ter lugar. O modelo sugerido é idêntico ao estabelecido para a cooperação 
das autoridades competentes em matéria de auditoria na Diretiva 2006/43/CE, de 17 de Maio 
de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho.

Alteração 347
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A cooperação pode ter lugar de 
sempre que:
a) As autoridades competentes de países 
terceiros tenham competências para a 
proteção de dados pessoais no contexto de 
questões que devam ser do seu 
conhecimento em conformidade com a 
legislação em vigor;
b) Tenham sido celebrados acordos de 
colaboração com base na reciprocidade 
entre as autoridades competentes em 
causa;
c) A transferência de dados pessoais para 
o país terceiro se processe em 
conformidade com o capítulo V do 
presente regulamento.
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Or. es

Justificação

O texto que propomos visa complementar, estabelecendo as condições em que os acordos e 
atividades podem ter lugar. O modelo sugerido é idêntico ao estabelecido para a cooperação 
das autoridades competentes em matéria de auditoria na Diretiva 2006/43/CE, de 17 de Maio 
de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho.

Alteração 348
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os acordos de colaboração previstos 
na alínea b) do n.º 2-A devem assegurar 
que:
a) As autoridades competentes justifiquem 
o objeto do pedido de cooperação;
b) As pessoas empregadas ou 
anteriormente empregadas pelas 
autoridades competentes do país terceiro 
que recebem as informações estejam 
sujeitas às obrigações de sigilo 
profissional;
c) As autoridades competentes do país 
terceiro possam utilizar os resultados da 
cooperação apenas para o exercício de 
funções relacionadas com a proteção de 
dados pessoais;
d) No caso de a autoridade competente do 
país terceiro pretender ceder a terceiros as 
informações recebidas no âmbito da 
cooperação, deve obter o consentimento 
prévio, específico e por escrito da 
autoridade que transmitiu as informações, 
exceto se a cedência de informações for 
exigida pela sua legislação nacional ou 
ordenada por um órgão judicial e 
constituir uma medida necessária para 
salvaguardar interesses públicos 
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relevantes relacionados com:
A prevenção, investigação ou repressão de 
infrações penais;
O controlo, inspeção ou função 
reguladora associada, mesmo que 
ocasionalmente, ao exercício da 
autoridade oficial no âmbito do acordo.
Nesse caso, a autoridade que transmitiu 
as informações deve ser informada 
previamente.
e) Serão tomadas medidas de segurança, 
técnicas e organizativas adequadas para 
proteger os referidos dados da destruição 
acidental ou ilegal, perda acidental, 
alteração, distribuição ou acesso não 
autorizados, bem como de qualquer forma 
de tratamento ilegal;
f) O pedido de cooperação da autoridade 
competente do país terceiro deve ser 
indeferido se:
Afetar desfavoravelmente a soberania, 
segurança ou ordem pública da 
comunidade ou do Estado-Membro em 
questão;
Já tiverem sido iniciados processos 
judiciais relativamente às mesmas 
medidas e contra as mesmas pessoas, 
perante as autoridades do 
Estado-Membro requerido.

Or. es

Justificação

O texto que propomos visa complementar, estabelecendo as condições em que os acordos e 
atividades podem ter lugar. O modelo sugerido é idêntico ao estabelecido para a cooperação 
das autoridades competentes em matéria de auditoria na Diretiva 2006/43/CE, de 17 de Maio 
de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho.

Alteração 349
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão os acordos sobre as 
modalidades de trabalho visadas nos 
n.ºs 2-A e 2-B.

Or. es

Justificação

O texto que propomos visa complementar, estabelecendo as condições em que os acordos e 
atividades podem ter lugar. O modelo sugerido é idêntico ao estabelecido para a cooperação 
das autoridades competentes em matéria de auditoria na Diretiva 2006/43/CE, de 17 de Maio 
de 2006, relativa à revisão legal das contas anuais e consolidadas, que altera as Diretivas
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho.

Alteração 350
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 351
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os membros da autoridade de controlo, 
no exercício das suas funções, não 

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

não solicitam nem aceitam instruções de 
outrem.

Or. es

Alteração 352
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 353
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 354
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 355
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 356
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 357
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 358
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 359
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 360
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 361
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A duração do mandato dos membros da 
autoridade de controlo, que não pode ser 
inferior a quatro anos, salvo no que se 
refere ao primeiro mandato após a entrada 

d) A duração do mandato dos membros das 
autoridades de controlo, que não pode ser 
inferior a quatro anos, salvo no que se 
refere ao primeiro mandato após a entrada 



PE500.695v01-00 180/229 AM\920534PT.doc

PT

em vigor do presente regulamento, que 
pode ter uma duração mais curta quando 
for necessário proteger a independência da 
autoridade de controlo através de um 
procedimento de nomeações escalonadas;

em vigor do presente regulamento, que 
pode ter uma duração mais curta quando 
for necessário proteger a independência da 
autoridade de controlo através de um 
procedimento de nomeações escalonadas;

Or. es

Alteração 362
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) O caráter renovável ou não do mandato 
dos membros das autoridades de controlo;

Or. es

Alteração 363
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 364
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 49 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 365
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 366
Françoise Castex.

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

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade será competente no seu 
território pelo tratamento de atividades 
efetuadas no contexto das atividades do 
estabelecimento de um responsável pelo 
tratamento ou de um subcontratante ou 
que afetem os seus residentes.
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Or. fr

Alteração 367
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorrer no contexto das atividades 
de um responsável pelo tratamento ou de 
um subcontratante estabelecido na União, e 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante estiver estabelecido em 
vários Estados-Membros, a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se situar 
o estabelecimento principal do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante é 
competente para controlar as atividades de 
tratamento do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em todos os 
Estados-Membros, exceto no que respeita 
às decisões em resposta às queixas 
previstas no artigo 73.º, onde coordenará 
a atuação das autoridades de controlo 
afetadas, sem prejuízo do disposto no 
Capítulo VII do presente regulamento.

Or. es

Justificação

A proposta consiste basicamente em acrescentar uma frase ao artigo 51.º, n.º 2, visando 
excluir do seu âmbito de aplicação as medidas referidas no artigo 73.º (queixas dos titulares 
dos dados). Simultaneamente e para manter a coerência de todo o texto, propomos várias 
modificações com vista a suprimir disposições decorrentes da extensão universal do sistema 
de “autoridade única”.

Alteração 368
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Entendemos que se deve contemplar a intervenção das autoridades policiais devido a 
denúncia como uma causa possível para iniciar investigações quando, devido às atividades 
por elas efetuadas, surgirem factos relevantes que possam constituir atentados à privacidade 
das pessoas.

Alteração 369
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 370
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.° 1 – alínea j-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 371
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 54 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Na nossa opinião, justifica-se uma alteração para tornar a redação coerente com a situação 
dos países que possuem mais de uma autoridade de controlo no seu território.

Alteração 372
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Consideramos que o período de um mês pode ser excessivo e, com vista à celeridade e 
credibilidade do sistema, propomos um período de 15 dias.

Alteração 373
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.° 8

Texto da Comissão Alteração

8. Sempre que uma autoridade de controlo 
não adotar medidas no prazo de um mês a 
contar da data do pedido de outra 
autoridade de controlo, a autoridade de 
controlo requerente pode adotar medidas 
provisórias no território do seu 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, e deve apresentar a 
matéria ao Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 57.º.

8. Sempre que uma autoridade de controlo 
não adotar medidas no prazo de 15 dias a 
contar da data do pedido de outra 
autoridade de controlo, a autoridade de 
controlo requerente pode adotar medidas 
provisórias no território do seu 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, e deve apresentar a 
matéria ao Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 57.º.

Or. es

Justificação

Consideramos que o período de um mês pode ser excessivo e, com vista à celeridade e 
credibilidade do sistema, propomos um período de 15 dias.
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Alteração 374
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que uma autoridade de controlo 
não cumprir, no prazo de um mês, a 
obrigação estabelecida no n.º 2, as outras 
autoridades de controlo são competentes 
para adotar uma medida provisória no 
território do seu Estado-Membro, nos 
termos do artigo 51.º, n.º 1.

5. Sempre que uma autoridade de controlo 
não cumprir, no prazo de 15 dias, a 
obrigação estabelecida no n.º 2, as outras 
autoridades de controlo são competentes 
para adotar uma medida provisória no 
território do seu Estado-Membro, nos 
termos do artigo 51.º, n.º 1.

Or. es

Justificação

Consideramos que o período de um mês pode ser excessivo e, com vista à celeridade e 
credibilidade do sistema, propomos um período de 15 dias.

Alteração 375
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

controlo competente nos termos do artigo 
51.º, e torna-o público.

Or. es

Justificação

Há interesse em poder limitar a obrigação de o Conselho se pronunciar sobre os temas dos 
quais foi notificado. Nesse sentido, apoiamos o previsto no artigo 58.º, n.º 7, embora de 
forma algo modificada.

Alteração 376
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59 Suprimido
Parecer da Comissão

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

Or. es

Justificação

São suprimidos os artigos que conferem à Comissão competências de controlo da atividade 
das autoridades de controlo. Estas últimas têm de ser independentes individual e 
coletivamente e não podem estar subordinadas ou condicionadas à atuação de órgãos 
administrativos e/ou políticos. Os poderes da Comissão enquanto supervisora da aplicação 
do direito europeu devem ser exercidos única e exclusivamente pelos canais previstos nos 
tratados.

Alteração 377
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60 Suprimido
Suspensão de um projeto de medida

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

Or. es

Justificação

São suprimidos os artigos que conferem à Comissão competências de controlo da atividade 
das autoridades de controlo. Estas últimas têm de ser independentes individual e 
coletivamente e não podem estar subordinadas ou condicionadas à atuação de órgãos 
administrativos e/ou políticos. Os poderes da Comissão enquanto supervisora da aplicação 
do direito europeu devem ser exercidos única e exclusivamente pelos canais previstos nos 
tratados.

Alteração 378
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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com o parecer da Comissão adotado nos 
termos do artigo 59.º;

Or. es

Justificação

São suprimidos os artigos que conferem à Comissão competências de controlo da atividade 
das autoridades de controlo. Estas últimas têm de ser independentes individual e 
coletivamente e não podem estar subordinadas ou condicionadas à atuação de órgãos 
administrativos e/ou políticos. Os poderes da Comissão enquanto supervisora da aplicação 
do direito europeu devem ser exercidos única e exclusivamente pelos canais previstos nos 
tratados.

Alteração 379
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Decidir, no prazo fixado no artigo 59.º, 
n.º 1, sobre a aplicabilidade geral de 
projetos de cláusulas-tipo de proteção de 
dados, tal como referidas no artigo 58.º, 
n.º 2, alínea d);

Suprimido

Or. es

Justificação

São suprimidos os artigos que conferem à Comissão competências de controlo da atividade 
das autoridades de controlo. Estas últimas têm de ser independentes individual e 
coletivamente e não podem estar subordinadas ou condicionadas à atuação de órgãos 
administrativos e/ou políticos. Os poderes da Comissão enquanto supervisora da aplicação 
do direito europeu devem ser exercidos única e exclusivamente pelos canais previstos nos 
tratados.

Alteração 380
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

São suprimidos os artigos que conferem à Comissão competências de controlo da atividade 
das autoridades de controlo. Estas últimas têm de ser independentes individual e 
coletivamente e não podem estar subordinadas ou condicionadas à atuação de órgãos 
administrativos e/ou políticos. Os poderes da Comissão enquanto supervisora da aplicação 
do direito europeu devem ser exercidos única e exclusivamente pelos canais previstos nos 
tratados.

Alteração 381
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.° 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 382
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.° 1



PE500.695v01-00 192/229 AM\920534PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 383
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados é assistido por um secretariado. Este 
é assegurado pela Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados é assistido por um secretariado. 
Cabe à Comissão dotar o Comité dos 
meios necessários para o funcionamento 
do secretariado.

Or. es

Justificação

A Autoridade Europeia para a Proteção de Dados é membro do Comité com direito a 
intervenção e voto. Parece-nos que não se possa admitir que ela assegure simultaneamente o 
secretariado. Se o fizesse, a Autoridade Europeia teria condições para controlar o decurso 
dos trabalhos do Comité e os orientar ou influenciar duma forma não compatível com a sua 
condição de membro ativo do Comité com interesses próprios e diferenciados.

Alteração 384
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo no Estado-Membro onde 
residirem se considerarem que o 
tratamento dos seus dados pessoais não 
respeita o presente regulamento ou que os 
direitos reconhecidos neste último não 
foram devidamente respeitados.

Or. es

Justificação

Devemos distinguir entre a legitimação ativa do titular dos dados perante as autoridades de 
controlo para o exercício dos direitos que o regulamento lhe confere, legitimação que pode 
valer por si, interpondo pessoalmente as reclamações correspondentes, o que pode fazer 
valer através dos organismos ou associações referidas no n.º 2, através do mandato 
correspondente.

Alteração 385
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it
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Alteração 386
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A formulação da Comissão coloca grandes problemas de ordem prática e dificuldades 
logísticas. Graças à alteração proposta, o titular dos dados e a autoridade nacional de 
controlo beneficiariam de maior segurança jurídica.

Alteração 387
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo nesse
Estado-Membro por alegadas infrações ao 
previsto no presente regulamento. 
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direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do 
tratamento dos seus dados pessoais.

Contudo, também poderá exercer, em 
nome e por conta de uma ou mais pessoas 
em causa que residam nesse 
Estado-Membro, os direitos que lhe são 
conferidos por este regulamento desde 
que disponha de mandato suficiente para 
tal.

Or. es

Justificação

Ver a justificação anterior.

Alteração 388
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 389
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito ou o afetem de 
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algum modo.

Or. es

Justificação

O direito de ação contra a autoridade de controlo deve ser reconhecido contra as decisões 
que esta possa adotar, contra a inatividade ou omissão que possa prejudicar os direitos duma 
pessoa singular ou coletiva e deve determinar-se quando e em que condições se considera 
negada uma pretensão. A legitimação ativa deve ser reconhecida às pessoas diretamente 
afetadas pela ação ou omissão e a todos os outros cujos direitos possam ser afetados.

Alteração 390
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de intentar, sem quaisquer 
custos, uma ação judicial contra todas as 
decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

Or. it

Alteração 391
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer titular de dados tem o direito 
de ação judicial a fim de obrigar a 
autoridade de controlo a dar seguimento a 
uma queixa, na falta de uma decisão 
necessária para proteger os seus direitos, 
ou se a autoridade de controlo não 
informar a pessoa em causa, no prazo de 
três meses, sobre o andamento ou o 

2. Três meses após a data de apresentação 
duma queixa, se a autoridade de controlo 
não tiver informado o titular dos dados 
sobre o decurso da mesma, considera-se 
que a pretensão foi negada. O mesmo se 
passa se, seis meses após a apresentação
da queixa, esta não tiver sido resolvida 
definitivamente pela autoridade de 
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resultado da sua queixa nos termos do 
artigo 52.º, n.º 1, alínea b).

controlo.

Or. es

Justificação

Com vista à segurança jurídica deve ser fixado um prazo máximo para tomar decisões nos 
processos por queixa, que é fixado em seis meses. Podemos ponderar um prazo maior para 
casos excecionais. Em qualquer caso, considera-se que também tem de haver um prazo 
máximo nas queixas para informar o titular dos dados acerca do decurso da mesma e que, se 
este prazo for ultrapassado, isso deve equivaler também ao seu indeferimento para todos os 
efeitos.

Alteração 392
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 393
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de uma via de recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 

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

o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, previsto no artigo 
73.º, qualquer pessoa singular tem o direito 
de ação judicial se considerar ter havido 
violação dos direitos que lhe assistem nos 
termos do presente regulamento.

Or. es

Justificação

A fim de não permitir interpretações que possam limitar de alguma forma o direito de ação 
ali reconhecido, propomos a supressão da parte final do mesmo desde “na sequência...” até 
ao fim.

Alteração 394
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 395
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 396
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Este mecanismo não é necessário na prática.
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Alteração 397
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Relativamente à legitimação ativa conferida por este artigo aos organismos ou associações 
referidos no artigo 73.º, n.º 2, na nossa perspetiva a sua atuação por conta dos titulares dos 
dados tem de ser efetuar sempre através dum mandato suficiente e é importante que isto seja 
declarado de forma bem clara na norma.

Alteração 398
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um tribunal competente de 
um Estado-Membro tiver motivos 
razoáveis para considerar que corre um 
processo paralelo noutro Estado-Membro, 
esse tribunal deve contactar o tribunal 
competente do primeiro Estado-Membro 
para obter a confirmação da existência 
desse processo paralelo.

Suprimido

Or. es
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Justificação

Consideramos confusos os n.ºs 3 e 4. Caso se refiram à litispendencia, consideramos que este 
não é o instrumento idóneo para determinar o regime jurídico deste tipo de situações, já que 
para resolver as questões que se possam colocar é suficiente a disposição atual sobre a 
competência judicial a nível da União.

Alteração 399
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que um processo paralelo num 
Estado-Membro disser respeito à mesma 
medida, decisão ou prática, o tribunal 
pode suspender a instância.

Suprimido

Or. es

Justificação

Consideramos confusos os n.ºs 3 e 4. Caso se refiram à litispendencia, consideramos que este 
não é o instrumento idóneo para determinar o regime jurídico deste tipo de situações, já que 
para resolver as questões que se possam colocar é suficiente a disposição atual sobre a 
competência judicial a nível da União.

Alteração 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo material ou imaterial devido ao 
tratamento ilícito, incluindo a inscrição 
numa lista negra, ou outro ato 
incompatível com o presente regulamento, 
tem o direito de receber uma indemnização 
do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante pelo prejuízo sofrido ou por 
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qualquer dano moral.

Or. en

Justificação

Deve ser garantida uma indemnização a todas as pessoas cujos dados pessoais tenham sido 
objeto de um tratamento ilícito e não autorizado, especialmente se os dados tiverem sido 
usados para as afastar de um emprego atual ou futuro.

Alteração 401
Marielle Gallo.

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 402
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver designado um 
representante, as sanções são aplicadas ao 
representante, sem prejuízo de quaisquer 
sanções que possam vir a ser aplicadas 

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver designado um 
representante, as sanções são aplicadas ao 
representante nessa condição de 
representante e ser-lhe-á exigido o seu 



AM\920534PT.doc 203/229 PE500.695v01-00

PT

contra o responsável pelo tratamento. cumprimento, sem prejuízo de quaisquer 
sanções que possam vir a ser aplicadas 
contra o responsável pelo tratamento.

Or. es

Justificação

A redação do n.º 2 parece referir-se claramente à possibilidade de exigir ao representante o 
cumprimento duma sanção por atos do representado ou responsável pelo tratamento. Se for 
assim, parece-nos adequado apontar que a sanção será imposta e exigida precisamente tendo 
em conta essa condição de representante.

Alteração 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer pessoa ou empresa 
relativamente à qual se saiba ter 
infringido as disposições do presente 
regulamento, por exemplo obtendo 
ilegalmente acesso aos dados pessoais de 
trabalhadores para os inscrever numa 
lista negra ou lhes barrar o acesso ao 
emprego, deve ser excluída da concessão 
de subsídios e financiamentos da União e 
da participação em concursos para outros 
contratos públicos a nível da União, 
nacional ou dos poderes públicos, até 
todos os processos judiciais estarem 
concluídos e todas as indemnizações 
terem sido pagas integralmente a todas as 
vítimas.

Or. en

Justificação

O regulamento deve tornar claro que a infração às regras de proteção de dados pelas 
empresas não será tolerada e que o acesso destas últimas aos financiamentos da UE será 
bloqueado enquanto estiverem envolvidas em tais atividades.
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Alteração 404
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em conformidade com o princípio do “balcão único”, a presente alteração assegura que 
múltiplas autoridades responsáveis pela proteção de dados não possam aplicar sanções às 
empresas pela mesma infração.

Alteração 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 406
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 407
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar que as violações deliberadas ou por imprudência sejam 
punidas com sanções mais pesadas do que as violações por simples negligência. O pacote de 
alterações relativo às sanções administrativas destina-se a assegurar que a sanção seja 
proporcional à conduta e que as sanções mais punitivas sejam reservadas às faltas mais 
graves. A possibilidade de a APD exigir a nomeação de um DPD também se destina a 
assegurar a proporcionalidade no plano das sanções.

Alteração 408
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As circunstâncias agravantes que 
justificam as multas administrativas 
máximas estabelecidas nos n.ºs 4 a 6 
incluem, em particular:
(i) Violações repetidas cometidas por 
negligência grosseira da legislação 
aplicável;
(ii) Recusa de colaboração ou obstrução a 
um processo de execução;
(iii) Violações deliberadas, graves e 
suscetíveis de causar prejuízos 
significativos;
(iv) A não realização de uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados;
(v) A não nomeação de um delegado para 
a proteção de dados.
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Or. en

Alteração 409
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. As circunstâncias atenuantes que 
justificam as multas administrativas 
mínimas estabelecidas nos n.ºs 4 a 6 
incluem:
(i) A adoção de medidas pelas pessoas 
singulares ou coletivas para assegurar o 
cumprimento das obrigações pertinentes;
(ii) A incerteza real quanto ao facto de a 
atividade constituir uma violação das 
obrigações pertinentes;
(iii) A cessação imediata da violação após 
conhecimento da mesma;
(iv) A colaboração com todos os processos 
de execução;
(v) A realização de uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados;
(vi) A nomeação de um delegado para a 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 410
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – nº 3 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de uma primeira e não 
intencional inobservância do presente 
regulamento, pode ser emitida uma 

3. Em caso de inobservância não
intencional do presente regulamento sem 
antecedentes prévios por decisão 
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advertência por escrito não sendo aplicável 
qualquer sanção, sempre que:

transitada em julgado ou com 
antecedentes anulados, pode ser emitida 
uma advertência por escrito não sendo 
aplicável, nesse caso, qualquer sanção, 
podendo apenas ser impostas - se as
circunstâncias do caso o exigirem -
medidas corretoras alternativas nos casos 
e na forma previstos a seguir.

Or. es

Justificação

Estabelecimento dum modelo mais amplo de sanções alternativas. Nesse sentido, as sanções 
alternativas do n.º 3 são ampliadas de forma a que não só as pessoas ou instituições 
indicadas inicialmente possam beneficiar delas mas também - relativamente a uma série de 
condições específicas - as administrações públicas e restantes empresas e instituições.

Alteração 411
Francesco Enrico Speroni.

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 412
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

b) Uma empresa ou uma organização com
menos de 250 assalariados proceda ao 

b) Uma empresa ou uma organização com 
menos de 250 assalariados esteja disposta 



AM\920534PT.doc 209/229 PE500.695v01-00

PT

tratamento de dados exclusivamente como 
atividade acessória das suas atividades 
principais.

a colaborar com a autoridade de controlo 
para determinar medidas que permitam 
evitar incumprimentos semelhantes no 
futuro. A colaboração aqui referida será 
determinada a partir de acordos 
vinculativos celebrados com a autoridade 
do controlo. A falta de colaboração com a 
autoridade de controlo devidamente 
acreditada, depois de passarem seis meses 
desde o início da instância, determinará a 
aplicação da multa prevista inicialmente.

Or. es

Justificação

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

Alteração 413
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Uma administração pública colabora 
com a autoridade de controlo para 
determinar medidas que permitam evitar 
incumprimentos semelhantes no futuro. A 
colaboração aqui referida será 
determinada a partir dos acordos ou 
resoluções celebrados pela administração 
em questão, nos quais se fará referência à 
origem das medidas tomadas. A falta de 
colaboração com a autoridade de controlo 
devidamente acreditada, depois de passar 
um ano desde o início da instância, 
determinará a aplicação da multa prevista 
inicialmente.
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Para efeitos do disposto neste artigo, os 
antecedentes por sanções firmes aplicadas 
a infrações cometidas por negligência 
serão anulados relativamente aos 
seguintes prazos:
2 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 4; 4 anos, caso se trate de 
sanções acompanhadas de alguma das 
multas previstas no n.º 5; 6 anos, caso se 
trate de sanções acompanhadas de 
alguma das multas previstas no n.º 6.
Para efeitos do disposto neste artigo, os 
antecedentes por sanções firmes aplicadas 
a infrações cometidas por negligência 
grave ou intencionalmente serão 
anulados relativamente aos seguintes 
prazos:
5 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 4; 10 anos, caso se trate 
de sanções acompanhadas de alguma das 
multas previstas no n.º 5; 15 anos, caso se 
trate de sanções acompanhadas de 
alguma das multas previstas no n.º 6.

Or. es

Justificação

Ver a justificação anterior.

Alteração 414
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 79 – nº 4 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 415
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – nº 5 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500.000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

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

Or. es

Alteração 416
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 79 – nº 5 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 417
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Não forneça as informações ou forneça 
informações claramente incompletas, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;

Or. es

Alteração 418
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Não respeite - nos termos do presente 
regulamento - um pedido sobre o direito a 
ser esquecido ou de apagamento;

Or. es

Alteração 419
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 

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

Or. es

Alteração 420
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

f) Não preste contas, ou não se 
disponibilize para o fazer, à autoridade de 
controlo nos casos em que tal esteja 
previsto e na forma prevista no presente 
regulamento, exceto se o facto constituir 
uma conduta de gravidade maior de 
acordo com o presente regulamento ou 
com as normas desenvolvimento dos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 421
Francesco Enrico Speroni.

Proposta de regulamento
Artigo 79 – nº 6 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 1.500.000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 3% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. it
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Alteração 422
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – nº 6 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Utilize dados pessoais dos 
trabalhadores ou potenciais trabalhadores 
para os inscrever numa lista negra, 
inquirir sobre os mesmos ou barrar-lhes o 
acesso a um futuro emprego;

Or. en

Justificação

O acesso ilegal a dados pessoais de trabalhadores ou potenciais trabalhadores e a utilização 
indevida dos mesmos (frequentemente, mas não exclusivamente, relativos à sua filiação e às 
suas atividades sindicais) para os inscrever numa lista negra, lhes barrar o acesso a um 
futuro emprego ou qualquer outra medida suscetível de prejudicar o seu trabalho e/ou ter um 
impacto importante no seu futuro trabalho e carreira constitui uma violação grave dos seus 
direitos fundamentais à privacidade e liberdade de associação e implica a imposição da 
sanção mais severa.

Alteração 424
Francesco Enrico Speroni.
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Usar para fins comerciais dados 
pessoais recolhidos para fins não 
comerciais;

Or. it

Alteração 425
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º, exceto se forem invocados de 
forma válida motivos legítimos realmente 
existentes de acordo com o presente 
regulamento;

Or. es

Alteração 426
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es
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Alteração 427
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 428
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 6 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 429
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 

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

tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos casos em que 
tal for exigido nos termos dos artigos 33.º 
e 34.º;

Or. es

Alteração 430
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 6 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

j) Não assegure ao delegado para a 
proteção de dados as condições que lhe 
permitam cumprir as suas funções, nos 
termos dos artigos 35.º, 36.º e 37.º;

Or. es

Alteração 431
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 6 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 432
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.° 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão cria um registo 
eletrónico de antecedentes ao qual terão 
acesso todas as autoridades de controlo 
nacionais. A Comissão terá competências 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o disposto no artigo 
86.º, para efeitos de regulação do registo 
eletrónico de antecedentes nos termos 
previstos neste artigo.

Or. es

Alteração 433
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

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

Alteração 434
Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O termo "exclusivamente" põe em causa a segurança jurídica, dado que dá azo a uma lacuna 
importante que fragiliza esta disposição.
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Alteração 435
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 436
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 437
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Tratamento de dados pessoais e o 
princípio do acesso do público aos 

documentos oficiais 
Os dados pessoais contidos em 
documentos que estejam na posse de uma 
autoridade ou entidade pública podem ser 
divulgados por essa autoridade ou 
entidade, em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro relativa ao
acesso do público aos documentos oficias, 
que concilia o direito à proteção de dados 
pessoais com o princípio do acesso do 
público aos documentos oficiais.

Or. en
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Justificação

É essencial assegurar que o controlo público dos assuntos públicos não seja indevidamente 
dificultado devido a regras relativas à proteção de dados. Conforme expresso nos pareceres 
da AEPD, do Grupo de Trabalho do artigo 29.º e da Agência dos Direitos Fundamentais, o 
princípio do acesso do público aos documentos oficiais deve ser garantido num artigo e não 
apenas num considerando.

Alteração 439
Eva Lichtenberger
em nome do Grupo Verts/ALE
Evelyn Regner, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Tratamento de dados pessoais e o 
princípio do acesso do público aos 

documentos oficiais 
Os dados pessoais contidos em 
documentos que estejam na posse de uma 
autoridade ou entidade pública podem ser 
divulgados por essa autoridade ou 
entidade, em conformidade com a 
legislação do Estado-Membro relativa ao 
acesso do público aos documentos oficias, 
que concilia o direito à proteção de dados 
pessoais com o princípio do acesso do 
público aos documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que o controlo público dos assuntos públicos não seja indevidamente 
dificultado devido a regras relativas à proteção de dados. Conforme expresso nos pareceres 
da AEPD, do Grupo de Trabalho do artigo 29.º e da Agência dos Direitos Fundamentais, o 
princípio do acesso do público aos documentos oficiais deve ser garantido.

Alteração 440
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 441
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros adotam as 
normas adequadas e efetuam controlos 
para impedir as empresas de colocar os 
trabalhadores em “listas negras” - devido 
à sua orientação política ou filiação ou 
atividades sindicais - para transmitir a 
outras empresas com vista a discriminar 
trabalhadores específicos. Os 
Estados-Membros adotam sanções 
eficazes relativamente às empresas que 
criem, transmitam, aceitem ou solicitem 
tais “listas negras” a outras empresas.
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Or. de

Alteração 442
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 443
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 83 – nº 1 – frase inrodutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A fim de facilitar as investigações acerca da filiação natural nos casos de roubo ou subtração 



AM\920534PT.doc 225/229 PE500.695v01-00

PT

de bebés, propomos uma adição ao n.º 1 com vista a legitimar claramente os tratamentos 
destinados a estas investigações.

Alteração 444
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento, sem prejuízo das 
condições estabelecidas no artigo 7.º;

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 25.

Alteração 445
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os dados tiverem sido suficientemente 
anonimizados.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 25.
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Alteração 446
Antonio López-Istúriz White

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 447
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Ver justificação da alteração 25.

Alteração 448
Rebecca Taylor

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos limites do presente regulamento, 
sempre que os fins da investigação 
histórica, estatística, conjunta ou 
científica não possam ser atingidos pela 
divulgação de dados que tenham sido 
suficientemente anonimizados e sempre 
que o consentimento para a divulgação de 
dados não tenha sido obtido dos titulares 
de dados, a autorização da divulgação 
desses dados tem de ser concedida por um
organismo independente e competente 
cuja autoridade tenha sido conferida por 
uma disposição jurídica.

Or. en

Justificação

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

Alteração 449
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.° 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 450
Antonio López-Istúriz White

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 451
Antonio López-Istúriz White
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Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a criação 
de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento ou então obter 
uma certificação suficiente para os 
tratamentos a efetuar em conformidade 
com o artigo 19.º.

Or. es

Justificação

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


