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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALTERAÇÕES

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

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 
lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou 
comercial. Tal isenção também não deve 
ser aplicável aos responsáveis pelo 
tratamento de dados e a subcontratantes 

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 
lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou 
comercial, e que não envolva a 
disponibilização dos referidos dados a um 
número indefinido de pessoas. Tal isenção 
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que forneçam os meios para o tratamento 
de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

também não deve ser aplicável aos 
responsáveis pelo tratamento de dados e a 
subcontratantes que forneçam os meios 
para o tratamento de dados pessoais dessas 
atividades pessoais ou domésticas.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

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

(25) O consentimento do titular dos dados 
deve ser dado explicitamente, por qualquer 
forma adequada ao meio de comunicação 
utilizado que permita obter uma 
manifestação de vontade livre, específica e 
informada, sobre os seus desejos, que 
consista quer numa declaração quer numa 
ação positiva clara do titular dos dados 
garantindo que dá o seu consentimento 
com 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.

Or. fr
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

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

(27) O estabelecimento principal de um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante 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 responsável pelo tratamento, 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 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. Entende-se por estabelecimento 
principal do subcontratante, o lugar da sua 
administração central na União.

Or. fr

Justificação

Quer as autoridades de controlo nacionais quer a AEPD solicitam maior precisão na 
definição de estabelecimento principal, nomeadamente no caso de grupos de empresas que 
desenvolvem as suas atividades em vários Estados-Membros. Tal conceito é essencial para a 
determinação da autoridade competente.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A relatora propõe que se mantenha a redação da Diretiva 95/46/CE. Recorde-se que o 
regulamento não diz respeito somente ao mundo digital, podendo ser igualmente aplicável às 
atividades fora de linha. Para o financiamento das suas atividades, alguns setores, como o da 
edição de jornais, precisam de recorrer a fontes externas para contactar potenciais novos 
assinantes. 
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

(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, dos 
critérios que permitem determinar a
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dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual e, particularmente, o direito de 
autor que protege o suporte lógico. 
Todavia, estas considerações não devem 
resultar na recusa total de prestação de 
informações ao titular dos dados.

duração da conservação para cada 
finalidade, 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. fr

Justificação

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

Alteração 8

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, 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 

Suprimido
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cumprimento de um contrato.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 11

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 
manter documentação relativa a todos os 
sistemas e procedimentos de tratamento de 
dados sob a sua responsabilidade. 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 
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ao controlo dessas operações de 
tratamento.

Or. fr

Justificação

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

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

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação que 
afete de modo significativo a pessoa em 
causa, deve comunicá-la à autoridade de 
controlo, sem demora injustificada. As 
pessoas singulares cujos dados pessoais 
possam ter sido afetados negativamente por 
tal violação de modo significativo, devem 
ser avisadas sem demora injustificada, para 
que possam tomar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente, de modo 
significativo, os dados pessoais ou a 
privacidade de um titular de dados sempre 
que daí possa resultar, por exemplo, roubo 
ou usurpação de identidade, danos físicos, 
humilhações ou danos significativos para a 
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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.

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. fr

Justificação

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

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 
território ou um setor de tratamento de 
dados de um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece um 
nível de proteção de dados adequado. Se 

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 
território ou um setor de tratamento de 
dados de um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece um 
nível de proteção de dados adequado. Se 
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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.

for esse o caso, deve ser permitida a 
transferência de dados pessoais para esse 
país terceiro, mediante garantias 
adequadas ou se essa transferência for 
abrangida pelas derrogações enunciadas 
no presente regulamento. 

Or. fr

Justificação

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

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

O Grupo de Trabalho do artigo 29.º instituiu um sistema de reconhecimento mútuo das 
regras vinculativas para empresas (WP 107 de 14 de abril de 2005). É necessário incluir o 
referido sistema de reconhecimento mútuo no presente regulamento. O critério de designação 
da autoridade competente deverá ser o local do estabelecimento principal, que é o enunciado 
no artigo 51.º, n.º 2, do Regulamento.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 115

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 118

Texto da Comissão Alteração

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

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



PA\911497PT.doc 17/53 PE494.710v01-00

PT

responsabilidade solidária, o 
subcontratante que reparou o prejuízo do 
titular dos dados pode interpor recurso 
contra o responsável pelo tratamento a 
fim de reclamar o reembolso, se tiver 
agido em conformidade com o ato jurídico 
que o vincula a este último.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 17

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 

(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; aos 
critérios e requisitos aplicáveis às 
informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; ao direito a ser esquecido 
e ao apagamento de dados; às medidas com 
base na definição de perfis; aos critérios e 
requisitos em relação à responsabilidade do 
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direito a ser esquecido e ao apagamento de 
dados; às medidas com base na definição 
de perfis; aos critérios e requisitos em 
relação à responsabilidade do responsável 
pelo tratamento e à proteção de dados 
desde a conceção e por defeito; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação e a 
segurança do tratamento; aos critérios e 
requisitos para determinar uma violação de 
dados pessoais e notificá-la à autoridade de 
controlo, e às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais é suscetível de 
prejudicar o titular dos dados; aos critérios 
e condições que determinam operações de 
tratamento que necessitem de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; aos critérios e requisitos para 
determinar o grau elevado de risco 
específico que careçam de consulta prévia; 
à designação e atribuições do delegado 
para a proteção dos dados; aos códigos de
conduta; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; às derrogações 
relativas às 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.

responsável pelo tratamento; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação; 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; ao tratamento 
para fins de saúde; ao tratamento de dados 
no domínio laboral e ao tratamento de 
dados para fins de investigação histórica, 
estatística e científica. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 
de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. fr
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Alteração 18

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 em relação à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito, e à 
documentação; requisitos específicos para 
a segurança do tratamento de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
para a notificação de violações de dados 
pessoais à autoridade de controlo e para a 
comunicação da violação de dados pessoais 
ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos de autorização prévia e de 
consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado assegurado por um país 
terceiro, por um território ou por um setor 
de tratamento de dados nesse país terceiro, 
ou uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
União; 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 

(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 as informações do 
titular de dados; procedimentos e 
formulários normalizados em relação ao 
direito de acesso; formulários 
normalizados em relação à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de documentação; 
requisitos específicos para a segurança do 
tratamento de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para a 
notificação de violações de dados pessoais 
à autoridade de controlo e para a 
comunicação da violação de dados pessoais 
ao titular dos dados; critérios e 
procedimentos para a avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados; formulários e 
procedimentos de autorização prévia e de 
consulta prévia; normas técnicas e 
mecanismos de certificação; o nível de 
proteção adequado assegurado por um país 
terceiro, por um território ou por um setor 
de tratamento de dados nesse país terceiro, 
ou uma organização internacional; 
divulgações não autorizadas pelo direito da 
União; assistência mútua; operações 
conjuntas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. Estas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
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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.

execução pela Comissão. Neste contexto, a 
Comissão deve prever medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

Or. fr

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 131

Texto da Comissão Alteração

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

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

mecanismo de controlo da coerência, dado 
que o âmbito de aplicação destes atos é 
geral.

Or. fr

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 139

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Dados tornados suficientemente 
anónimos»: dados cuja informação 
relativa às características pessoais ou 
materiais já não pode, ou só com atrasos e 
meios financeiros e humanos 
desproporcionados, ser relacionada com 
uma pessoa singular identificada ou 
identificável;

Or. fr

Justificação

O considerando 23 da proposta de regulamento especifica que os princípios de proteção de 
dados não se aplicam a dados tornados suficientemente anónimos. A relatora propõe a 
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introdução de uma definição deste termo para garantir uma melhor segurança jurídica. 
Trata-se da definição do artigo 3.º, ponto 6, da lei federal alemã relativa à proteção de dados 
pessoais, de 23 de maio de 2001.

Alteração 23

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, 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 
tratamento na União. No que se refere ao 
subcontratante, o «estabelecimento 
principal» é o local da sua administração 
central na União;

Or. fr

Justificação

Quer as autoridades de controlo nacionais quer a AEPD solicitam maior precisão na 
definição de estabelecimento principal, nomeadamente no caso de grupos de empresas que 
desenvolvem as suas atividades em vários Estados-Membros. Tal conceito é essencial para a 
determinação da autoridade competente. 



PE494.710v01-00 24/53 PA\911497PT.doc

PT

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do terceiro 
ou terceiros 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. fr

Justificação

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

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Justificação

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

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 27

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 bens ou serviços 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 representante legal
dessa criança. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis.
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Or. fr

Justificação

Para assegurar um nível elevado de proteção dos dados pessoais das crianças é necessário 
alargar o âmbito de aplicação do artigo 8.º e não se restringir unicamente aos serviços da 
sociedade da informação.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

As informações ou comunicações relativas ao tratamento de dados devem ser claras e 
inteligíveis. A menção «adaptada à pessoa em causa» pode gerar insegurança jurídica. 
Parece proporcionado impor uma obrigação específica unicamente quanto às crianças, que 
constituem uma categoria específica.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 

Suprimido
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taxas referidas no n.º 4.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
e procedimentos normalizados para a 
comunicação referida no n.º 2, incluindo 
sob forma eletrónica. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve adotar as medidas 
adequadas em relação às micro, pequenas 
e médias empresas. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

c) Período de conservação dos dados 
pessoais;

c) Critérios que permitem determinar o
período de conservação dos dados pessoais 
para cada finalidade;
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Or. fr

Justificação

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

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 34

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 deve adotar 
todas as medidas razoáveis para verificar 
a identidade do titular dos dados que 
solicite o acesso.

Or. fr

Justificação

O direito de acesso não deve permitir abusos, nomeadamente sempre que o pedido seja 
apresentado por via eletrónica. Por conseguinte, o responsável pelo tratamento deve 
verificar a identidade do titular dos dados que solicite o acesso, e deve poder provar que agiu 
com diligência. 

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento 
referido no n.º 1 deve informar o titular 
dos dados do seguimento dado ao seu 
pedido pelos terceiros referidos no n.º 2.
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Or. fr

Justificação

É necessário reforçar os direitos concedidos à parte em causa. O artigo 17.º, n.º 2, impõe ao 
responsável pelo tratamento a obrigação de envidar os melhores esforços. Tal obrigação 
deve, no mínimo, fazer-se acompanhar do dever de informação no que diz respeito ao 
seguimento dado pelos terceiros que processam os dados pessoais em causa.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Direito de portabilidade dos dados Suprimido

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.
2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de 
transmitir esses dados pessoais e 
quaisquer outras informações que 
forneceu e que são conservadas por um 
sistema de tratamento automatizado, para 
outro sistema, sob um formato eletrónico 
de uso corrente, sem que o responsável 
pelo tratamento a quem os dados são 
retirados o possa impedir.
3. A Comissão pode especificar o formato 
eletrónico referido no n.º 1, bem como 
estabelecer normas técnicas, modalidades 
e procedimentos para a transmissão de 
dados pessoais, nos termos do n.º 2. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
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87.º, n.º 2.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr



PE494.710v01-00 32/53 PA\911497PT.doc

PT

Justificação

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

Alteração 39

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. O responsável pelo tratamento aplica 
mecanismos que garantam, por defeito, que 
apenas são recolhidos os dados pessoais 
para finalidades determinadas, explícitas 
e legítimas, e 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.

Or. fr

Justificação

A proteção de dados por defeito constitui um novo princípio, introduzido pela proposta de 
regulamento. O seu alcance não é claro. É conveniente, por conseguinte, aproximá-lo mais 
dos princípios gerais do tratamento dos dados estabelecidos no artigo 5.º da proposta de 
regulamento, para evitar insegurança jurídica e garantir um nível mais elevado de proteção.
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Alteração 40

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. fr

Justificação

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

Alteração 41

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. fr

Justificação

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

Alteração 42

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 de 
todos os sistemas e procedimentos de 
tratamento de dados sob a sua 
responsabilidade.

Or. fr

Justificação

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes  à des fins de 
prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière 
ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué 
par le CEPD dans son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à 
conserver la documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de 
l’objectif de la proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative 
générée par les règles de protection des données.

Alteração 43

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 deve consistir nas 
seguintes informações:

Or. fr
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Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica, a lista das informações que faz parte da 
documentação deve ser exaustiva.

Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

O regulamento tem um duplo objetivo. Garantir um nível elevado de proteção de dados 
pessoais e reduzir o encargo administrativo gerado pelas regras de proteção de dados. A 
obrigação imposta ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante pelo artigo 28.º, n.º 2, 
alínea h), é suficiente para atingir este duplo objetivo.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

O regulamento tem um duplo objetivo. Garantir um nível elevado de proteção de dados 
pessoais e reduzir o encargo administrativo gerado pelas regras de proteção de dados. A 
obrigação imposta ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante pelo artigo 28.º, n.º 2, 
alínea h), é suficiente para atingir este duplo objetivo.
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Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

O regulamento tem um duplo objetivo. Garantir um nível elevado de proteção de dados 
pessoais e reduzir o encargo administrativo gerado pelas regras de proteção de dados. A 
obrigação imposta ao responsável pelo tratamento e ao subcontratante pelo artigo 28.º, n.º 2, 
alínea h), é suficiente para atingir este duplo objetivo.

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis às 
medidas técnicas e organizativas referidas 
nos n.os 1 e 2, incluindo determinar em 
que consistem as técnicas mais recentes, 
para setores específicos e em situações 
específicas de tratamento de dados, 
nomeadamente atendendo à evolução das 
técnicas e a soluções de proteção da 
privacidade e dos dados desde a conceção, 
bem como por defeito, salvo se for 
aplicável o n.º 4.

Suprimido

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

2. As seguintes operações de tratamento, 
em especial, apresentam os riscos 

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Consulta prévia

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Ver o artigo 34.º.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º-A
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Autorização prévia
O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
obter uma autorização da autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o regulamento e, nomeadamente, atenuar 
os riscos para os titulares de dados, 
sempre que um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante adote 
cláusulas contratuais como as previstas 
no artigo 42.º, n.º 2, alínea d), ou não 
assegure as garantias adequadas num 
instrumento juridicamente vinculativo, tal 
como previsto no artigo 42.º, n.º 5, que 
regule a transferência de dados pessoais 
para um país terceiro ou uma 
organização internacional.

Or. fr

Justificação

Ver o artigo 34.º.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Justificação

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

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 56

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

O Grupo de Trabalho do artigo 29.º instituiu um sistema de reconhecimento mútuo das 
regras vinculativas para empresas (WP 107 de 14 de abril de 2005 e, no que se refere ao 
subcontratante, WP 195 de 6 de junho de 2012). É necessário incluir o referido sistema de 
reconhecimento mútuo no presente regulamento. O critério de designação da autoridade 
competente deverá ser o local do estabelecimento principal, que é o enunciado no artigo 51.º, 
n.º 2, do Regulamento.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em caso de queixas apresentadas por 
titulares de dados ou organismos, 
organizações ou associações previstos no 
artigo 73.º, n.º 2, a autoridade de controlo 
competente é do Estado-Membro onde a
queixa tiver sido apresentada. A referida 
autoridade de controlo é competente para 
dar seguimento à queixa em causa. É 
igualmente competente para controlar as 
atividades de tratamento do responsável 
pelo tratamento ou de um subcontratante, 
sem prejuízo do disposto no n.º 2. 

Or. fr

Justificação

O artigo 51.º é uma disposição crucial deste regulamento que introduz o princípio da 
autoridade principal. No entanto, é importante clarificar para os cidadãos as competências 
da autoridade de controlo à qual as queixas são apresentadas.
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Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No contexto das atividades de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante estabelecido em vários 
Estados-Membros, a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se situar 
o estabelecimento principal do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante é 
competente para controlar as atividades de 
tratamento do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em todos os 
Estados-Membros. A referida autoridade 
de controlo tem a obrigação de colaborar 
com as outras autoridades de controlo e a 
Comissão Europeia, em conformidade 
com o disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

Há que precisar que, sempre que o responsável pelo tratamento ou o subcontratante estiver 
estabelecido em vários Estados-Membros, a autoridade principal não tem competência 
exclusiva, devendo colaborar com as outras autoridades de controlo envolvidas e a Comissão 
Europeia.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O referido prazo suplementar não parece razoável.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

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

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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seu nome contra a autoridade de controlo 
competente do outro Estado-Membro.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

O facto de se tratar ou não de um «dado sensível» deve igualmente influenciar o nível do 
montante da sanção aplicada.
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A autoridade de controlo pode emitir
uma advertência por escrito sem impor
qualquer sanção. A autoridade de controlo 
pode aplicar uma multa até 
1 000 000 EUR, em caso de violações 
repetidas e deliberadas, ou, no caso de 
uma empresa, até 2 % do seu volume de 
negócios mundial anual.

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

Or. fr

Justificação

Deve manter-se o montante máximo da multa que pode ser aplicada por uma autoridade de 
controlo e que pode ascender a 1 milhão de euros e, para as empresas, a 2 % do seu volume 
de negócios mundial anual. No entanto, deve manter-se a independência das autoridades de 
controlo prevista no artigo 8.º, n.º 3, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia. Além disso, o mecanismo de controlo da coerência e, nomeadamente, o artigo 58.º, 
n.os 3 e 4, pode contribuir para uma política harmonizada na UE em matéria de sanções 
administrativas. 

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

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 

Suprimido
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forma intencional ou negligente:
h) Não estabeleça os mecanismos que 
permitam aos titulares de dados 
apresentar pedidos ou não responda 
atempadamente ou não o faça no formato 
exigido às pessoas em causa, nos termos 
do artigo 12.º, n.os 1 e 2; 
i) Cobre uma taxa pelas informações ou 
respostas aos pedidos dos titulares de 
dados, em violação do artigo 12.º, n.º 4;

Or. fr

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça 
as informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;
(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;
(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 
todas as medidas necessárias para 
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informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;
(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º;
(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;
(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;
(g) Não respeite, nos casos que não 
envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica.

Or. fr

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos artigos 
6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos artigos 
9.º e 81.º;
(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º; 
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º; 
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
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artigos 33.º e 34.º;
(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;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;
(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1;
(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, n.º 
3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e do 
artigo 53.º, n.º 2;
(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do artigo 
84.º.

Or. fr

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.
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Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Ver o artigo 79.º, n.º 3.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
14.º, n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, 
o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.

Or. fr

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 

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

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

Or. fr

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr


