
AM\928472PT.doc PE506.127v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos

2012/0010(COD)

6.3.2013

ALTERAÇÕES (1)
170 - 429

Projeto de relatório
Dimitrios Droutsas
(PE501.928v02-00)

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de 
sanções penais, e à livre circulação desses dados

Proposta de diretiva
(COM(2012)0010 – C7-0024/2012 – 2012/0010(COD))



PE506.127v01-00 2/150 AM\928472PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\928472PT.doc 3/150 PE506.127v01-00

PT

Alteração 170
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de diretiva
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

DIRETIVA DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados

relativa à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, e à livre 
circulação desses dados

Or. en

Alteração 171
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 16.º, n.º 2,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 16.º, n.º 1 e n.º 2, e 
o artigo 82.º, n.º 2, alíneas b) e c), assim 
como o artigo 7.º e o artigo 8.º, n.ºs 2 e 3, 
da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia,

Or. en

Alteração 172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer
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Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais é um direito fundamental. O artigo 
8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e o artigo 
16.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelecem que todas as pessoas têm 
direito à proteção dos dados de caráter 
pessoal que lhes digam respeito.

(1) A proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais é um direito fundamental. O artigo 
8.º, n.º 1, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e o artigo 
16.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
estabelecem que todas as pessoas têm 
direito à proteção dos dados de caráter 
pessoal que lhes digam respeito. O artigo 
8.º, n.º 2, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
estabelece que estes dados devem ser 
objeto de um tratamento leal, para fins 
específicos e com o consentimento da 
pessoa interessada ou com outro 
fundamento legítimo previsto por lei e que 
todas as pessoas têm o direito de aceder 
aos dados coligidos que lhes digam 
respeito e de obter a respetiva retificação.

Or. en

Alteração 173
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Esta evolução exige uma maior 
facilidade na livre circulação de dados 
entre as autoridades competentes a nível da 
União e na sua transferência para países 
terceiros e organizações internacionais, 
assegurando paralelamente um elevado 
nível de proteção dos dados pessoais. Este 
contexto obriga ao estabelecimento na 
União de um quadro de proteção de dados 
sólido e mais coerente, apoiado por uma 

(4) Sempre que for necessário e 
proporcional, esta evolução exige uma 
maior facilidade na livre circulação de 
dados entre as autoridades competentes a 
nível da União e na sua transferência para 
países terceiros e organizações 
internacionais, assegurando paralelamente 
um elevado nível de proteção dos dados 
pessoais. Este contexto obriga ao 
estabelecimento na União de um quadro de 
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aplicação rigorosa das regras. proteção de dados sólido e mais coerente, 
apoiado por uma aplicação rigorosa das 
regras.

Or. en

Alteração 174
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) É crucial assegurar um nível elevado e 
coerente de proteção dos dados pessoais 
das pessoas singulares e facilitar o 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, a fim de assegurar a eficácia da 
cooperação judiciária em matéria penal e 
da cooperação policial. Para tal, devem 
estar garantidas em todos os 
Estados-Membros normas mínimas para 
qualquer tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais.

Or. de

Alteração 175
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) É crucial assegurar um nível elevado e 
coerente de proteção dos dados pessoais 
das pessoas singulares e facilitar o 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros, a fim de assegurar a eficácia da 
cooperação judiciária em matéria penal e 
da cooperação policial. Para tal, devem 
estar garantidas em todos os 
Estados-Membros normas mínimas de
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais. A proteção 
efetiva dos dados pessoais na União exige 
não só reforçar os direitos dos titulares de 
dados e as obrigações dos responsáveis 
pelo tratamento de dados pessoais, mas 
também poderes equivalentes para 
controlar e assegurar a conformidade com 
as regras de proteção dos dados pessoais 
nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O objetivo da diretiva deve consistir na introdução de um nível mínimo de proteção ao nível 
europeu, e não em substituir as regulamentações nacionais. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem estar expressamente autorizados a adotar disposições mais rigorosas. 
Referência cruzada ao projeto de parecer da Comissão JURI.

Alteração 176
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 177
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar o mesmo nível de 
proteção para as pessoas singulares através 

(12) A fim de assegurar um nível mínimo
de proteção para as pessoas singulares 
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de direitos juridicamente protegidos no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo ao 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes, a diretiva prevê 
regras harmonizadas para a proteção e a 
livre circulação de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial.

através de direitos juridicamente 
protegidos no conjunto da União e evitar 
que as divergências constituam um 
obstáculo ao intercâmbio de dados pessoais 
entre as autoridades competentes, a diretiva 
prevê uma harmonização mínima para a 
proteção e a livre circulação de dados 
pessoais nos domínios da cooperação 
judiciária em matéria penal e da 
cooperação policial.

Or. de

Alteração 178
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A fim de assegurar o mesmo nível de 
proteção para as pessoas singulares através 
de direitos juridicamente protegidos no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo ao 
intercâmbio de dados pessoais entre as 
autoridades competentes, a diretiva prevê 
regras harmonizadas para a proteção e a 
livre circulação de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial.

(12) A fim de assegurar um nível mínimo 
de proteção para as pessoas singulares 
através de direitos juridicamente 
protegidos no conjunto da União e evitar 
que as divergências constituam um 
obstáculo ao intercâmbio de dados pessoais 
entre as autoridades competentes, a diretiva 
prevê uma harmonização mínima para a 
proteção e a livre circulação de dados 
pessoais nos domínios da cooperação 
judiciária em matéria penal e da 
cooperação policial.

Or. en

Justificação

 O objetivo da diretiva deve consistir na introdução de um nível mínimo de proteção ao nível 
europeu, e não em substituir as regulamentações nacionais. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem estar expressamente autorizados a adotar disposições mais 
rigorosas. Referência cruzada ao projeto de parecer da Comissão JURI.
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Alteração 179
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 180
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A proteção das pessoas singulares 
deve ser neutra em termos tecnológicos e 
independente das técnicas utilizadas, sob a 
pena de criar um sério risco de ser 
contornada. Deve aplicar-se ao tratamento 

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

de dados pessoais por meios automatizados 
e manuais se os dados estiverem contidos 
ou forem destinados a serem conservados 
num sistema de ficheiros. As pastas ou 
conjuntos de pastas, bem como as suas 
capas, que não estejam estruturadas de 
acordo com critérios específicos, não se 
incluem no âmbito de aplicação da 
presente diretiva. A presente diretiva não 
se aplica ao tratamento de dados pessoais 
efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União, 
nem aos dados tratados pelas instituições, 
organismos, serviços e agências da União,
designadamente a Europol ou a Eurojust.

Or. en

Alteração 181
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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

organismos, serviços e agências da União, 
designadamente a Europol ou a Eurojust.

Or. en

Justificação

A expressão «segurança nacional» é interpretada de forma diferente nos diversos 
Estados-Membros. Para fins de clareza, deve apenas ser feita referência à expressão «não 
sujeitas à aplicação do direito da União» para evitar uma situação na qual os Estados-
Membros possam reclamar isenção da segurança nacional relativamente a um tratamento 
que deve ser abrangido pela presente diretiva. Consultar a formulação do artigo 2.º, n.º 3, 
alínea a) (alteração de Jan Philipp Albrecht).

Alteração 182
Louis Michel

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE506.127v01-00 12/150 AM\928472PT.doc

PT

tratados por organizações competentes 
que contribuem para a luta contra a 
manipulação no desporto.

Or. en

Alteração 183
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 184
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os princípios da proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 

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

conjunto dos meios suscetíveis de serem 
utilizados, quer pelo responsável pelo 
tratamento dos dados quer por qualquer 
outra pessoa, para identificar a referida 
pessoa. Os princípios de proteção de dados 
não se aplicam a dados tornados de tal 
forma anónimos que o titular dos dados já 
não possa ser identificado tendo 
plenamente em conta o «estado da arte» 
da tecnologia e as tendências 
tecnológicas.

Or. en

Alteração 185
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

(16) Os princípios da proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento dos dados quer 
por qualquer outra pessoa, para identificar, 
normalmente ou de forma seletiva, a 
referida pessoa. A presente diretiva não 
deve aplicar-se a dados anónimos, ou 
seja, a todos os dados que não possam ser 
relacionados, direta ou indiretamente, 
isoladamente ou em combinação com 
dados conexos, com uma pessoa singular 
ou sempre que o estabelecimento dessa 
relação exija uma quantidade 
desproporcionada de tempo, custos e 
esforço, tendo em conta a tecnologia mais 
atualizada no momento do tratamento e 
as possibilidades de desenvolvimento 
durante o período em que os dados vão 
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ser objeto de tratamento.

Or. en

Justificação

A diretiva deve claramente ser aplicável a dados que permitam uma "identificação seletiva". 
Esta formulação e a clarificação no que se refere aos dados anónimos asseguram a coerência 
com o Regulamento relativo à proteção de dados.

Alteração 186
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser efetuado de forma lícita, 
leal e transparente para com as pessoas em 
causa. Em especial, as finalidades 
específicas do tratamento devem ser 
explícitas.

(18) Qualquer tratamento de dados 
pessoais deve ser efetuado de forma lícita, 
leal e transparente para com as pessoas em 
causa. Em especial, as finalidades 
específicas do tratamento devem ser 
explícitas e compreensíveis para o titular 
dos dados.

Or. en

Alteração 187
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Para efeitos de prevenção, 
investigação e repressão de infrações 
penais, é necessário que as autoridades 
competentes conservem e tratem os dados 
pessoais, recolhidos no contexto da 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais específicas, 
e para além desse contexto, a fim de obter 

Suprimido
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uma melhor compreensão dos fenómenos 
criminais e das tendências que os 
caracterizam, recolher informação 
específica sobre as redes criminosas 
organizadas e estabelecer ligações entre 
as diferentes infrações detetadas.

Or. en

Alteração 188
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os dados pessoais não devem ser 
tratados para fins incompatíveis com a 
finalidade para a qual foram recolhidos. Os 
dados pessoais tratados devem ser 
adequados, pertinentes e não excessivos
para as finalidades do tratamento. Devem 
ser adotadas todas as medidas razoáveis 
para assegurar que os dados pessoais 
inexatos são retificados ou apagados.

(20) Os dados pessoais não devem ser 
tratados para fins incompatíveis com a 
finalidade para a qual foram recolhidos. Os 
dados pessoais tratados devem ser 
adequados e pertinentes para as finalidades 
do tratamento. Devem ser adotadas todas 
as medidas razoáveis para assegurar que os 
dados pessoais inexatos são retificados ou 
apagados.

Or. en

Alteração 189
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os dados pessoais não devem ser 
tratados para fins incompatíveis com a 
finalidade para a qual foram recolhidos. Os 
dados pessoais tratados devem ser 
adequados, pertinentes e não excessivos
para as finalidades do tratamento. Devem 
ser adotadas todas as medidas razoáveis 

(20) Os dados pessoais não devem ser 
tratados para fins incompatíveis com a 
finalidade para a qual foram recolhidos. Os 
dados pessoais tratados devem ser 
adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário às finalidades de 
tratamento. Devem ser adotadas todas as 
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para assegurar que os dados pessoais 
inexatos são retificados ou apagados.

medidas razoáveis para assegurar que os 
dados pessoais inexatos são retificados ou 
apagados.

Or. en

Alteração 190
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) O simples facto de que ambas as 
finalidades estão relacionadas a 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais não significa 
necessariamente que as mesmas são 
compatíveis. As informações sobre as 
vítimas de rimes, por exemplo, não devem 
ser utilizadas para estas serem alvo de 
uma investigação por outros crimes não 
relacionados que possam eventualmente 
ter cometido. No entanto, há casos em que 
é possível outro tratamento para fins 
incompatíveis, caso seja necessário para o 
cumprimento de uma obrigação legal à 
qual o responsável pelo tratamento está 
subordinado, para a proteção dos 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa ou para a prevenção de uma 
ameaça grave e imediata para a 
segurança pública. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem poder adotar 
legislação nacional que preveja estas 
derrogações na medida do estritamente 
necessário. Estas disposições nacionais 
devem incluir um pedido de avaliação 
individual que tome em consideração 
todas as circunstâncias relevantes do caso 
e prever garantias adequadas, como, por 
exemplo, a autorização judiciária.

Or. en
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Alteração 191
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O tratamento de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial 
implica necessariamente o tratamento de 
dados pessoais relativos a categorias 
diferentes de titulares de dados. Importa, 
portanto, estabelecer uma distinção o 
mais clara possível entre dados pessoais 
de diferentes categorias de titulares de 
dados, tais como suspeitos, pessoas 
condenadas por um crime, vítimas e 
terceiros, designadamente testemunhas, 
pessoas que detenham informações ou 
contactos úteis, e os cúmplices de pessoas 
suspeitas ou condenadas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da supressão do artigo 5.º.

Alteração 192
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O tratamento de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial 
implica necessariamente o tratamento de 
dados pessoais relativos a categorias 
diferentes de titulares de dados. Importa, 

(23) O tratamento de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial 
implica necessariamente o tratamento de 
dados pessoais relativos a categorias 
diferentes de titulares de dados. Importa, 
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portanto, estabelecer uma distinção o mais
clara possível entre dados pessoais de 
diferentes categorias de titulares de dados, 
tais como suspeitos, pessoas condenadas 
por um crime, vítimas e terceiros, 
designadamente testemunhas, pessoas que 
detenham informações ou contactos úteis, e 
os cúmplices de pessoas suspeitas ou 
condenadas.

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

Or. en

Alteração 193
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O tratamento de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial 
implica necessariamente o tratamento de 
dados pessoais relativos a categorias 
diferentes de titulares de dados. Importa, 
portanto, estabelecer uma distinção o mais
clara possível entre dados pessoais de 
diferentes categorias de titulares de dados, 
tais como suspeitos, pessoas condenadas 
por um crime, vítimas e terceiros, 
designadamente testemunhas, pessoas que 
detenham informações ou contactos úteis, e 
os cúmplices de pessoas suspeitas ou 
condenadas.

(23) O tratamento de dados pessoais nos 
domínios da cooperação judiciária em 
matéria penal e da cooperação policial 
implica necessariamente o tratamento de 
dados pessoais relativos a categorias 
diferentes de titulares de dados. Importa, 
portanto, estabelecer uma distinção clara 
entre dados pessoais de diferentes 
categorias de titulares de dados, tais como 
suspeitos, pessoas condenadas por um 
crime, vítimas e terceiros, designadamente 
testemunhas, pessoas que detenham 
informações ou contactos úteis, e os 
cúmplices de pessoas suspeitas ou 
condenadas. Os Estados-Membros devem 
prever regras específicas para as 
consequências desta distinção entre 
categorias, tendo em conta as diversas 
finalidades para as quais são recolhidos 
os dados e prevendo garantias específicas 
para as pessoas que não são suspeitas ou 
foram condenadas por infrações penais.

Or. en
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Justificação

Law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they should 
always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they belongs. If 
there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It should also be 
considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see EDPS opinion, 
points 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, Article 14. As the 
EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be spelled out, especially 
as regards data subject rights – restrictions on the right of access for suspects can be justified 
more easily than for witnesses, for example.

Alteração 194
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da supressão do artigo 5.º.

Alteração 195
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Na medida do possível, os dados 
pessoais devem ser distinguidos em função 

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

precisão e de fiabilidade. Os factos devem 
ser distinguidos de apreciações pessoais, a 
fim de assegurar simultaneamente a 
proteção das pessoas singulares e a 
qualidade e a fiabilidade da informação 
tratada pelas autoridades competentes.

Or. en

Alteração 196
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(24) Os dados pessoais devem ser 
distinguidos em função do seu grau de 
precisão e de fiabilidade. Os factos devem 
ser distinguidos de apreciações pessoais, a 
fim de assegurar simultaneamente a 
proteção das pessoas singulares e a 
qualidade e a fiabilidade da informação 
tratada pelas autoridades competentes. O 
destinatário deve ser informado caso os 
dados tenham sido indevidamente 
transmitidos ou se forem inexatos. O 
recipiente corrige os dados sem demora.

Or. en

Justificação

A obrigatoriedade de distinguir dados de acordo com o seu nível de fiabilidade deve ser 
incondicional.

Alteração 197
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Para ser lícito, o tratamento de dados 
pessoais tem de ser necessário para o 
respeito de uma obrigação legal à qual o 
responsável pelo tratamento esteja sujeito, 
bem como para a execução de uma missão 
de interesse público por uma autoridade 
competente prevista na lei, ou para a 
proteção dos interesses vitais do titular 
dos dados ou de outra pessoa, ou para a 
prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública.

(25) Para ser lícito, o tratamento de dados 
pessoais tem de ser necessário para a 
execução de uma missão de interesse 
público por uma autoridade competente 
prevista na lei.

Or. en

Justificação

Este considerando, que reflete as propostas de alteração ao artigo 7.º e o novo artigo 7.º-A, 
deve ser adaptado de modo a esclarecer que todos os outros motivos para o tratamento de 
dados devem ser considerados exceções.

Alteração 198
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) O consentimento deve assumir 
expressamente a forma de uma 
declaração específica e informada, dada 
de livre vontade pelo titular dos dados, 
que garanta que o titular tem 
conhecimento de que está a dar o seu 
acordo ao tratamento de dados pessoais. 
Por conseguinte, o silêncio e a inação não 
devem ser entendidos como 
consentimento. O consentimento deve 
abranger todas as atividades de 
tratamento de dados levadas a cabo para o 
mesmo fim ou fins.

Or. de
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Justificação

Novo considerando à luz da introdução do consentimento no artigo 7.º.

Alteração 199
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Em casos únicos e excecionais 
previstos na lei, o tratamento de dados 
pessoais também pode ser autorizado para 
outros efeitos, desde que este tratamento 
seja necessário para o cumprimento de 
uma obrigação legal à qual o responsável 
pelo tratamento está subordinado, para a 
proteção dos interesses vitais do titular 
dos dados ou de outra pessoa ou para a 
prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública.

Or. en

Alteração 200
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis do 
ponto de vista dos direitos fundamentais ou 
da privacidade, designadamente os dados 
genéticos, merecem proteção específica. 
Estes dados não devem ser objeto de 
tratamento, salvo se essa operação for 
especificamente autorizada por uma lei que 
preveja medidas adequadas de proteção dos 
interesses legítimos do titular dos dados, ou 

(26) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis do 
ponto de vista dos direitos fundamentais ou 
da privacidade, merecem proteção 
específica. Estes dados não devem ser 
objeto de tratamento, salvo se essa 
operação for especificamente autorizada 
por uma lei que preveja medidas adequadas 
de proteção dos interesses legítimos do 
titular dos dados, ou se for necessário para 
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se for necessário para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa, ou se estiver relacionado com 
dados que tenham sido manifestamente 
tornados públicos pelo titular dos dados.

proteger os interesses vitais do titular dos 
dados ou de outra pessoa, ou se estiver 
relacionado com dados que tenham sido 
manifestamente tornados públicos pelo 
titular dos dados.

Or. de

Alteração 201
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

26. Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis do 
ponto de vista dos direitos fundamentais ou 
da privacidade, designadamente os dados 
genéticos, merecem proteção específica. 
Estes dados não devem ser objeto de 
tratamento, salvo se essa operação for 
especificamente autorizada por uma lei que 
preveja medidas adequadas de proteção dos 
interesses legítimos do titular dos dados, ou 
se for necessário para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa, ou se estiver relacionado com 
dados que tenham sido manifestamente 
tornados públicos pelo titular dos dados.

(26) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis do 
ponto de vista dos direitos fundamentais ou 
da privacidade, designadamente os dados 
genéticos, merecem proteção específica. 
Estes dados não devem ser objeto de 
tratamento, salvo se essa operação for 
especificamente autorizada por uma lei que 
preveja medidas adequadas de proteção dos 
direitos fundamentais e dos interesses 
legítimos do titular dos dados, ou se for 
necessário para proteger os interesses vitais 
do titular dos dados ou de outra pessoa 
singular, ou se estiver relacionado com 
dados que tenham sido manifestamente 
tornados públicos pelo titular dos dados.

Or. en

Alteração 202
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Os dados pessoais relativos a 
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crianças carecem de uma proteção 
especial, uma vez que estas podem estar 
menos cientes dos riscos, consequências, 
garantias e direitos relacionados com o 
tratamento desses dados. Para determinar 
a idade até à qual uma pessoa é 
considerada criança, a presente diretiva 
deve retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. A especificidade das 
crianças deve ser tida em conta, 
nomeadamente, nas garantias relativas à 
segurança do processamento de dados. 
Deve ser dada especial atenção à exatidão 
dos dados de identificação das crianças, à 
sua fiabilidade no tempo e à duração da 
sua conservação.

Or. fr

Justificação

Ao invés da proposta de regulamento, a proposta de diretiva praticamente não contém 
qualquer referência às crianças. A presente alteração criar uma maior coerência entre a 
diretiva e o regulamento. Além disso, também se deve ter em consideração que muitos dos 
dados relativos a crianças, como a aparência facial e as impressões digitais, variam com a 
passagem do tempo.

Alteração 203
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada exclusivamente no tratamento 
automatizado, se este produzir efeitos 
negativos na esfera jurídica dessa pessoa, 
salvo se autorizada por lei e subordinada a 
medidas adequadas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados.

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada parcial ou completamente no 
tratamento automatizado, se este produzir 
efeitos negativos na esfera jurídica dessa 
pessoa, ou se a afetar significativamente, 
salvo se autorizada por lei e subordinada a 
medidas adequadas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados.
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Or. en

Alteração 204
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada exclusivamente no tratamento 
automatizado, se este produzir efeitos 
negativos na esfera jurídica dessa pessoa, 
salvo se autorizada por lei e subordinada a 
medidas adequadas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados.

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada parcial ou completamente no 
tratamento automatizado, se este produzir 
efeitos negativos na esfera jurídica dessa 
pessoa, ou se a afetar significativamente, 
salvo se autorizada por lei e subordinada a 
medidas adequadas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados.

Or. en

Alteração 205
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada exclusivamente no tratamento 
automatizado, se este produzir efeitos 
negativos na esfera jurídica dessa pessoa, 
salvo se autorizada por lei e subordinada a 
medidas adequadas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados.

(27) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não estar sujeita a uma medida baseada 
na definição de perfis. O tratamento que
produzir efeitos negativos na esfera 
jurídica dessa pessoa ou que a afete deve 
ser proibido, salvo se for estritamente 
necessário numa sociedade democrática, 
proporcional ao objetivo legítimo 
perseguido e expressamente autorizado
por lei e subordinado a medidas adequadas 
que garantam os direitos fundamentais e
os interesses legítimos do titular de dados, 
incluindo o direito a ter acesso a 
informação significativa acerca da lógica 
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utilizada na definição de perfis. Este 
tratamento não deve, em qualquer 
circunstância, incluir, gerar ou 
discriminar dados com base nas suas 
categorias especiais.

Or. en

Alteração 206
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada exclusivamente no tratamento 
automatizado, se este produzir efeitos 
negativos na esfera jurídica dessa pessoa, 
salvo se autorizada por lei e subordinada a 
medidas adequadas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados.

(27) Qualquer pessoa singular deve ter o 
direito a não estar sujeita a uma medida 
baseada exclusivamente no tratamento 
automatizado, se este produzir efeitos 
negativos nessa pessoa, salvo se autorizada 
por lei e subordinada a medidas adequadas 
que garantam os interesses legítimos do 
titular de dados.

Or. en

Justificação

Consultar a formulação do artigo 9.º, n.º 1, alteração de Jan Philipp Albrecht.

Alteração 207
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples. Estas informações são 
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claros e simples. adaptadas ao titular dos dados, mediante 
o uso de uma linguagem simples e/ou de 
uma língua estrangeira, caso seja 
necessário.

Or. en

Alteração 208
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples.

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples, especialmente se o titular 
dos dados for criança.

Or. en

Alteração 209
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples.

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples. Quando o titular de 
direitos é uma criança, devem ser-lhe 
fornecidas informações adaptadas às suas 
capacidades de compreensão. Essa 
informação pode ser acompanhada de 
uma assistência personalizada.
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Or. fr

Alteração 210
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples.

(28) A fim de permitir aos titulares de 
dados exercer os seus direitos, quaisquer 
informações que lhe sejam dirigidas devem 
ser de fácil acesso e compreensão e, 
nomeadamente, formuladas em termos 
claros e simples. Em especial, sempre que 
o titular dos dados for menor, estas 
informações devem ser disponibilizadas 
de forma adaptada às crianças.

Or. en

Alteração 211
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos 
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, retificação ou 
apagamento, bem como do seu 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.

Suprimido
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Or. de

Justificação

Decorre da alteração do artigo 11.º.

Alteração 212
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos 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, retificação ou 
apagamento, bem como do seu 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.

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos dados 
seja informado, em especial, da existência 
da operação de tratamento de dados e das 
suas finalidades, do seu fundamento 
jurídico, do período de conservação dos 
dados, da existência do direito de acesso, 
retificação ou apagamento, bem como do 
seu 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. en

Alteração 213
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos 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 

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos dados 
seja informado de forma clara e evidente, 
em especial, da existência da operação de 
tratamento de dados e das suas finalidades, 
do seu fundamento jurídico, do período de 
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direito de acesso, retificação ou 
apagamento, bem como do seu 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.

conservação dos dados, da existência do 
direito de acesso, retificação ou 
apagamento, bem como do seu 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. en

Alteração 214
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos 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, retificação ou 
apagamento, bem como do seu 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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 215
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) Os princípios de tratamento leal e 
transparente exigem que o titular dos 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, retificação ou 
apagamento, bem como do seu 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.

(30) 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, do seu 
fundamento jurídico 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.
Além disso, o titular dos dados é 
informado caso se verifique uma 
definição de perfis e os efeitos que visa 
produzir tenham lugar. 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. en

Justificação

Os titulares dos dados devem ser informados do fundamento jurídico que preside à recolha 
dos seus dados pessoais. Tal permite assegurar que o responsável pelo tratamento tem 
sempre conhecimento do fundamento jurídico das suas atividades aquando da recolha de 
dados pessoais. As informações devem ser disponibilizadas caso tenha lugar uma definição 
de perfis.

Alteração 216
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) 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 

(32) 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, se possível com 
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informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, bem como da 
identidade dos destinatários, incluindo em 
países terceiros. Os titulares de dados 
devem poder obter uma cópia dos seus 
dados pessoais objeto de tratamento.

antecedência, de conhecer e ser informado, 
em especial, das finalidades a que se 
destinam os dados tratados, da duração da 
sua conservação, bem como da identidade 
dos destinatários, incluindo em países 
terceiros. Os titulares de dados devem 
poder obter uma cópia dos seus dados 
pessoais objeto de tratamento.

Or. en

Alteração 217
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas legislativas 
visando atrasar ou limitar a informação dos 
titulares de dados ou o acesso aos dados 
pessoais que lhes digam respeito, ou a não 
fornecer essas informações ou esse acesso, 
desde que tal limitação, parcial ou total, 
represente uma medida necessária e 
proporcional numa sociedade democrática, 
tendo devidamente em conta os interesses 
legítimos do titular de dados, a fim de 
evitar que tal constitua um obstáculo para 
os inquéritos, investigações e 
procedimentos oficiais ou legais, para 
evitar prejudicar a prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
a execução de sanções penais, para 
proteger a segurança pública ou a 
segurança nacional ou proteger o titular 
de dados ou os direitos e as liberdades de 
terceiros.

(33) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas legislativas 
visando atrasar ou limitar a informação dos 
titulares de dados ou o acesso aos dados 
pessoais que lhes digam respeito, ou a não 
fornecer essas informações ou esse acesso, 
desde que tal limitação, parcial ou total, 
represente uma medida necessária e 
proporcional numa sociedade democrática, 
tendo devidamente em conta os direitos 
fundamentais e os interesses legítimos do 
titular de dados, a fim de evitar que tal 
constitua um obstáculo para os inquéritos, 
investigações e procedimentos oficiais ou 
legais, para evitar prejudicar a prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou a execução de sanções 
penais, para proteger a segurança pública 
ou proteger o titular de dados ou os direitos 
e as liberdades de terceiros.

Or. en
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Alteração 218
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas legislativas 
visando atrasar ou limitar a informação dos 
titulares de dados ou o acesso aos dados 
pessoais que lhes digam respeito, ou a não 
fornecer essas informações ou esse acesso, 
desde que tal limitação, parcial ou total, 
represente uma medida necessária e 
proporcional numa sociedade democrática, 
tendo devidamente em conta os interesses 
legítimos do titular de dados, a fim de 
evitar que tal constitua um obstáculo para 
os inquéritos, investigações e 
procedimentos oficiais ou legais, para 
evitar prejudicar a prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
a execução de sanções penais, para 
proteger a segurança pública ou a 
segurança nacional ou proteger o titular de 
dados ou os direitos e as liberdades de 
terceiros.

(33) Os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar medidas legislativas 
visando atrasar ou limitar a informação dos 
titulares de dados ou o acesso aos dados 
pessoais que lhes digam respeito, ou a não 
fornecer essas informações ou esse acesso, 
desde que tal limitação, parcial ou total, 
represente uma medida estritamente
necessária e proporcional numa sociedade 
democrática, tendo devidamente em conta 
os direitos fundamentais e os interesses 
legítimos do titular de dados, a fim de 
evitar que tal constitua um obstáculo para 
os inquéritos, investigações e 
procedimentos oficiais ou legais, para 
evitar prejudicar a prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
a execução de sanções penais, para 
proteger a segurança pública ou a 
segurança nacional ou proteger o titular de 
dados ou os direitos e as liberdades de 
terceiros.

Or. en

Justificação

Alteração que visa clarificar os limites do direito à informação (consultar a nova formulação 
do artigo 11.º, n.º 4, parte introdutória).

Alteração 219
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 36
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Texto da Comissão Alteração

(36) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido», 
quando o tratamento não for conforme com 
os princípios gerais enunciados na presente 
diretiva. Sempre que os dados pessoais 
forem tratados no âmbito de uma 
investigação criminal ou de um processo 
penal, o direito à informação, o direito de 
acesso, de retificação e de apagamento, 
bem como o direito de limitação do 
tratamento, podem ser exercidos em 
conformidade com as regras nacionais 
aplicáveis aos processos judiciais.

(36) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido», 
quando o tratamento não for conforme com 
os princípios enunciados na presente 
diretiva. Sempre que os dados pessoais 
forem tratados no âmbito de uma 
investigação criminal ou de um processo 
penal, o direito à informação, o direito de 
acesso, de retificação e de apagamento, 
bem como o direito de limitação do 
tratamento, podem ser exercidos em 
conformidade com as regras nacionais 
aplicáveis aos processos judiciais.

Or. en

Alteração 220
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
adotada de medidas técnicas e 
organizativas adequadas, a fim de 
assegurar o cumprimento dos requisitos da 
presente diretiva. A fim de assegurar a 
conformidade com a presente diretiva, o 
responsável pelo tratamento deve adotar 
regras internas e aplicar medidas 
apropriadas conformes, em especial, com 
os princípios de proteção de dados desde a 
conceção e de proteção de dados por 
defeito.

(38) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
adoção de medidas técnicas e organizativas 
adequadas, a fim de assegurar o 
cumprimento dos requisitos da presente 
diretiva. A fim de assegurar a 
conformidade com a presente diretiva, o 
responsável pelo tratamento deve adotar 
regras internas e aplicar medidas 
apropriadas conformes, em especial, com 
os princípios de proteção de dados desde a 
conceção e de proteção de dados por 
defeito.

Or. pt
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Alteração 221
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares de dados, bem como a 
responsabilidade dos responsáveis pelo 
tratamento e dos subcontratantes, exige 
uma clara repartição das 
responsabilidades nos termos da presente 
diretiva, 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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da supressão do artigo 20.º.

Alteração 222
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Deve ser efetuada uma avaliação 
do impacto na proteção de dados pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante quando as operações de
tratamento especificadas forem suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
devido à sua natureza, âmbito ou 
finalidades que deve incluir, em 
particular, as medidas previstas, garantias 
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e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 223
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) O tratamento de dados pessoais 
neste domínio sensível só deve ser 
efetuado após uma avaliação do impacto 
na proteção de dados. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem efetuar uma 
avaliação do impacto das operações de 
tratamento previstas na proteção dos 
dados pessoais antes de desenvolverem 
novos sistemas para o tratamento de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 224
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A fim de assegurar a proteção efetiva 
dos direitos e liberdades dos titulares de 
dados através de ações preventivas, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve, em determinados 
casos, consultar a autoridade de controlo 
previamente à operação de tratamento.

(41) A fim de assegurar a proteção efetiva 
dos direitos e liberdades dos titulares de 
dados através de ações preventivas, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve, em determinados 
casos, consultar a autoridade de controlo 
previamente à operação de tratamento. 
Além disso, sempre que uma avaliação do 
impacto sobre a proteção de dados indicar 
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que as operações de tratamento de dados 
possam acarretar um elevado grau de 
riscos particulares para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, a 
autoridade de controlo deve estar em 
condições de impedir, antes de as 
operações terem início, um tratamento 
arriscado suscetível de não estar em 
conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 225
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A fim de assegurar a proteção efetiva 
dos direitos e liberdades dos titulares de 
dados através de ações preventivas, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve, em determinados 
casos, consultar a autoridade de controlo 
previamente à operação de tratamento.

(41) A fim de assegurar a proteção efetiva 
dos direitos e liberdades dos titulares de 
dados através de ações preventivas, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve, em determinados 
casos, consultar a autoridade de controlo 
previamente à operação de tratamento. 
Sempre que as operações de tratamento 
de dados possam acarretar um elevado
grau de riscos particulares sobre os 
direitos e liberdades dos titulares de 
dados, a autoridade de controlo deve estar 
em condições de impedir, antes de as 
operações terem início, um tratamento 
suscetível de não estar em conformidade 
com a presente diretiva e de apresentar 
propostas para remediar essa situação.

Or. en

Alteração 226
Jan Mulder
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Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A violação de dados pessoais pode, se 
não forem adotadas medidas adequadas e 
oportunas, causar danos, nomeadamente à 
reputação da pessoa singular em causa. 
Assim, logo que o responsável pelo 
tratamento tenha conhecimento da 
ocorrência de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade nacional 
competente. As pessoas singulares cujos 
dados pessoais possam ter sido afetados 
negativamente por tal violação, devem ser 
avisadas sem demora injustificada, para 
que possam adotar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente os dados 
pessoais ou a privacidade de um titular de 
dados sempre que daí possa resultar, por 
exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos contra a reputação, 
consecutivos ao tratamento de dados 
pessoais.

(42) A violação de dados pessoais pode, se 
não forem adotadas medidas adequadas e 
oportunas, causar danos, nomeadamente à 
reputação da pessoa singular em causa. 
Assim, logo que o responsável pelo 
tratamento tenha conhecimento da 
ocorrência de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade nacional 
competente. As pessoas singulares cujos 
dados pessoais possam ter sido afetados 
negativamente por tal violação, devem ser 
avisadas sem demora injustificada, para 
que possam adotar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente os dados 
pessoais ou a privacidade de um titular de 
dados sempre que daí possa resultar, por 
exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos contra a reputação ou 
perda económica ou social, consecutivos 
ao tratamento de dados pessoais.

Or. en

Alteração 227
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) A violação de dados pessoais pode, se 
não forem adotadas medidas adequadas e 
oportunas, causar danos, nomeadamente à 
reputação da pessoa singular em causa. 
Assim, logo que o responsável pelo 
tratamento tenha conhecimento da 
ocorrência de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade nacional 

(42) A violação de dados pessoais pode, se 
não forem adotadas medidas adequadas e 
oportunas, causar danos, nomeadamente à 
reputação da pessoa singular em causa. 
Assim, logo que o responsável pelo 
tratamento tenha conhecimento da 
ocorrência de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade nacional 



AM\928472PT.doc 39/150 PE506.127v01-00

PT

competente. As pessoas singulares cujos 
dados pessoais possam ter sido afetados 
negativamente por tal violação, devem ser 
avisadas sem demora injustificada, para 
que possam adotar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente os dados 
pessoais ou a privacidade de um titular de 
dados sempre que daí possa resultar, por 
exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos contra a reputação, 
consecutivos ao tratamento de dados 
pessoais.

competente. As pessoas singulares cujos 
dados pessoais possam ter sido afetados 
negativamente por tal violação, devem ser 
avisadas sem demora injustificada, para 
que possam adotar as precauções 
necessárias. Deve considerar-se que uma 
violação afeta negativamente os dados 
pessoais ou a privacidade de um titular de 
dados sempre que daí possa resultar, por 
exemplo, roubo ou usurpação de 
identidade, danos físicos, humilhações ou 
danos significativos contra a reputação.

Or. en

Alteração 228
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Ao estabelecer regras 
pormenorizadas relativamente ao formato 
e aos procedimentos aplicáveis à 
notificação das violações de dados 
pessoais, deve ter-se devidamente em 
conta as circunstâncias da violação, 
nomeadamente a existência ou não de 
proteção dos dados pessoais através de 
medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de utilização abusiva. Além disso, tais 
regras e procedimentos devem ter em 
conta os legítimos interesses das 
autoridades de aplicação da lei nos casos 
em que uma divulgação precoce de 
informações possa dificultar 
desnecessariamente a investigação das 
circunstâncias de uma violação.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Decorre da alteração dos artigos 28.º e 29.º.

Alteração 229
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) Ao estabelecer regras pormenorizadas 
relativamente ao formato e aos 
procedimentos aplicáveis à notificação das 
violações de dados pessoais, deve ter-se 
devidamente em conta as circunstâncias da 
violação, nomeadamente a existência ou 
não de proteção dos dados pessoais através 
de medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de utilização abusiva. Além disso, tais 
regras e procedimentos devem ter em conta 
os legítimos interesses das autoridades de 
aplicação da lei nos casos em que uma 
divulgação precoce de informações possa 
dificultar desnecessariamente a 
investigação das circunstâncias de uma 
violação.

(43) Ao estabelecer regras pormenorizadas 
relativamente ao formato e aos 
procedimentos aplicáveis à notificação das 
violações de dados pessoais, deve ter-se 
devidamente em conta as circunstâncias da 
violação, nomeadamente a existência ou 
não de proteção dos dados pessoais através 
de medidas técnicas de proteção adequadas 
para reduzir eficazmente a probabilidade 
de utilização abusiva. Além disso, tais 
regras e procedimentos devem ter em conta 
os legítimos interesses das autoridades de 
aplicação da lei nos casos em que uma 
divulgação precoce de informações possa 
dificultar desnecessariamente a 
investigação das circunstâncias de uma 
violação. A cifragem não deve ser 
considerada irreversível.

Or. en

Alteração 230
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Algumas formas de tratamento, 
como a definição de perfis, o tratamento 
de categorias sensíveis de dados, o 
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controlo de zonas acessíveis ao público 
(incluindo a videovigilância) e o 
tratamento de dados genéticos e 
biométricos ou de dados relativos a 
crianças, acarretam riscos especiais. Para 
fazer face a estes riscos, os responsáveis 
pelo tratamento devem levar a cabo uma 
avaliação do impacto nos direitos 
fundamentais, caso estejam a planear 
efetuar estas operações de tratamento. 
Esta avaliação deve esclarecer os riscos e 
as medidas tomadas para lhes fazer face, 
sobretudo no que se refere à 
discriminação. Os responsáveis pelo 
tratamento devem também procurar o 
ponto de vista dos titulares dos dados ou 
dos seus representantes neste âmbito.

Or. en

Alteração 231
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) O responsável pelo tratamento, ou o 
subcontratante, deve designar uma pessoa 
para o ajudar a controlar a conformidade 
das disposições adotadas por força da 
presente diretiva. Um delegado para a 
proteção de dados pode ser designado 
conjuntamente por diversas entidades da
autoridade competente. Os delegados para 
a proteção de dados devem estar em 
condições de desempenhar as suas 
funções e atribuições de forma efetiva e 
com total independência.

(44) O responsável pelo tratamento, ou o 
subcontratante, deve designar uma pessoa 
para o ajudar a controlar a conformidade 
das disposições adotadas por força da 
presente diretiva. Os delegados para a 
proteção de dados devem estar em 
condições de desempenhar as suas 
funções e atribuições de forma efetiva e 
com total independência. Aqui se incluem 
disposições que impeçam um conflito de 
interesses, prevejam um número 
apropriado de recursos e um vínculo 
administrativo adequado que evite 
interferências por parte dos responsáveis 
pelo tratamento.

Or. en
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Alteração 232
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 233
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

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

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

terceiro ou na organização internacional for 
uma autoridade pública competente na 
aceção da presente diretiva. Uma 
transferência pode realizar-se nos casos em 
que a Comissão tiver decidido que o país 
terceiro, ou a organização internacional em 
questão, garante um nível de proteção 
adequado, ou se tiverem sido apresentadas 
garantias adequadas. Os dados que são 
transferidos para autoridades públicas 
competentes de países terceiros não devem 
ser alvo de um tratamento para outras 
finalidades que não a que motivou a 
referida transferência.

Or. en

Alteração 234
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) As transferências ulteriores por 
parte de autoridades competentes de 
países terceiros ou organizações 
internacionais para as quais foram 
transferidos dados pessoais só devem ser 
autorizadas se a transferência ulterior em 
causa for necessária para a mesma 
finalidade específica da transferência 
original e se o segundo destinatário for 
também uma autoridade pública 
competente. Tal pode ocorrer, por 
exemplo, caso a transferência ulterior 
seja necessária para a prevenção, 
investigação, deteção e repressão da 
mesma infração penal ou para a execução 
da mesma sanção penal que justificaram 
a transferência original. As transferências 
ulteriores não devem ser autorizadas para 
fins gerais de aplicação da lei. Além disso, 
a autoridade competente que realizou a 
transferência original deve autorizar a 
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transferência ulterior.

Or. en

Alteração 235
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados de um país 
terceiro, ou uma organização internacional, 
asseguram um nível de proteção de dados 
adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a uniformidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização.

(46) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território de um país 
terceiro, ou uma organização internacional, 
asseguram um nível de proteção de dados 
adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a uniformidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização.

Or. en

Alteração 236
Louis Michel

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados de um país terceiro, 
ou uma organização internacional, 
asseguram um nível de proteção de dados 

(46) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados de um país terceiro, 
ou uma organização internacional, 
asseguram um nível de proteção de dados 
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adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a uniformidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização.

adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a uniformidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países ou organizações internacionais sem 
que para tal seja necessário qualquer outra 
autorização.

Or. en

Alteração 237
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A Comissão deve igualmente poder 
reconhecer que um país terceiro, ou um 
território ou um setor de tratamento de um 
país terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado de dados. Se for esse no 
caso, deve ser proibida a transferência de 
dados pessoais para esse país terceiro, 
salvo se tiver por base um acordo 
internacional, garantias adequadas ou uma 
derrogação. É conveniente prever 
procedimentos de consulta entre a 
Comissão e o país terceiro ou a 
organização internacional. Todavia, tal 
decisão da Comissão não prejudica a 
possibilidade de realizar transferências 
com base em garantias adequadas ou 
numa derrogação prevista na diretiva.

(48) A Comissão deve igualmente poder 
reconhecer que um país terceiro, ou um 
território ou um setor de tratamento de um 
país terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado de dados. Se for esse no 
caso, deve ser proibida a transferência de 
dados pessoais para esse país terceiro, 
salvo se tiver por base um acordo 
internacional que assegure o nível mínimo 
de proteção previsto na presente diretiva
ou uma derrogação. É conveniente prever 
procedimentos de consulta entre a 
Comissão e o país terceiro ou a 
organização internacional.

Or. en

Alteração 238
Nuno Melo
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Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) A Comissão deve igualmente poder 
reconhecer que um país terceiro, ou um 
território ou um setor de tratamento de um 
país terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado de dados. Se for esse no
caso, deve ser proibida a transferência de 
dados pessoais para esse país terceiro, 
salvo se tiver por base um acordo 
internacional, garantias adequadas ou uma 
derrogação. É conveniente prever 
procedimentos de consulta entre a 
Comissão e o país terceiro ou a 
organização internacional. Todavia, tal 
decisão da Comissão não prejudica a 
possibilidade de realizar transferências 
com base em garantias adequadas ou numa 
derrogação prevista na diretiva.

(48) A Comissão deve igualmente poder 
reconhecer que um país terceiro, ou um 
território ou um setor de tratamento de um 
país terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado de dados. Se for esse o
caso, deve ser proibida a transferência de 
dados pessoais para esse país terceiro, 
salvo se tiver por base um acordo 
internacional, garantias adequadas ou uma 
derrogação. É conveniente prever 
procedimentos de consulta entre a 
Comissão e o país terceiro ou a 
organização internacional. Todavia, tal 
decisão da Comissão não prejudica a 
possibilidade de realizar transferências 
com base em garantias adequadas ou numa 
derrogação prevista na diretiva.

Or. pt

Alteração 239
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) As transferências que não se basearem 
numa decisão sobre o nível adequado da 
proteção só devem ser autorizadas se forem 
apresentadas garantias apropriadas num 
instrumento juridicamente vinculativo que 
garanta a proteção dos dados pessoais, ou 
se o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à transferência 
de dados ou ao conjunto de operações de 
transferências de dados e, com base nessa 

(49) As transferências que não se basearem 
numa decisão sobre o nível adequado da 
proteção só devem ser autorizadas se forem 
apresentadas garantias apropriadas num 
instrumento juridicamente vinculativo que 
garanta a proteção dos dados pessoais. 
Caso não existam fundamentos para a 
autorização de transferência, devem ser 
permitidas derrogações se forem 
necessárias para proteger os interesses 
vitais do titular de dados ou de outra 
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avaliação, considerar existirem garantias 
adequadas relativamente à proteção de 
dados pessoais. Caso não existam 
fundamentos para a autorização de 
transferência, devem ser permitidas 
derrogações se forem necessárias para 
proteger os interesses vitais do titular de 
dados ou de um terceiro, ou para assegurar 
os interesses legítimos dessa pessoa, desde 
que a legislação do Estado-Membro que 
efetua a transferência dos dados assim o 
preveja, ou se for essencial para a 
prevenção de uma ameaça imediata e grave 
para a segurança pública de um Estado-
Membro ou de um país terceiro ou, em 
certos casos, para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de sanções 
penais, ou em casos especiais, tendo em 
vista a declaração, o exercício ou a defesa 
de um direito num processo judicial.

pessoa singular, ou para assegurar os 
interesses legítimos dessa pessoa, desde 
que a legislação do Estado-Membro que 
efetua a transferência dos dados assim o 
preveja, ou se for essencial para a 
prevenção de uma ameaça imediata e grave 
para a segurança pública de um Estado-
Membro ou de um país terceiro ou, em 
certos casos, para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais específicas ou de 
execução de sanções penais, ou em casos 
especiais, tendo em vista a declaração, o 
exercício ou a defesa de um direito num 
processo judicial. Se a Comissão tomar 
uma decisão de adequação negativa, o 
recurso a derrogações deve ser limitado 
aos casos em que a transferência é 
necessária para proteger os interesses 
vitais do titular dos dados ou de um 
terceiro ou se for essencial para a 
prevenção de uma ameaça imediata e 
grave para a segurança pública de um 
Estado-Membro ou de um país terceiro. 
De qualquer modo, estas derrogações 
devem ser interpretadas de forma 
restritiva. As derrogações não devem, em 
particular, ser utilizadas para permitir 
transferências frequentes, massivas e 
estruturais de dados. Na eventualidade de 
uma transferência de dados de casos 
individuais, também a quantidade de 
dados deve ser limitada ao que é 
estritamente necessário. Além disso, 
qualquer transferência que tenha por 
base uma derrogação deve estar 
exaustivamente documentada. Essa 
documentação deve ser facultada às 
autoridades supervisoras, a pedido destas.

Or. en

Alteração 240
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) As condições gerais aplicáveis aos 
membros da autoridade de controlo devem 
ser definidas por lei em cada Estado-
Membro e devem prever, em especial, que 
esses membros são nomeados pelo 
parlamento ou pelo governo nacional, e 
incluir disposições sobre a qualificação e 
as funções desses membros.

(54) As condições gerais aplicáveis aos 
membros da autoridade de controlo devem 
ser definidas por lei em cada Estado-
Membro e devem prever, em especial, que 
esses membros são nomeados pelo 
parlamento nacional, e incluir disposições 
sobre a qualificação e as funções desses 
membros.

Or. en

Alteração 241
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 242
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) A fim de assegurar o controlo e a 
aplicação coerentes da presente diretiva 
no conjunto da União, as autoridades de 
controlo devem ter, em cada Estado-
Membro, os mesmos deveres e poderes 
efetivos, incluindo os poderes de 
investigação, de intervenção 
juridicamente vinculativa, de deliberação 
e de sanção, particularmente em caso de 
queixas apresentadas por pessoas 
singulares, bem como o poder de intervir 
em processos judiciais.

Suprimido

Or. de

Alteração 243
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Cada autoridade de controlo deve 
receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados e investigar a 
matéria. A investigação decorrente de uma 
queixa deve ser realizada, embora sujeita 
a revisão judicial, na medida adequada ao 
caso específico. A autoridade de controlo 
deve informar a pessoa em causa da 
evolução e do resultado da queixa num 
prazo razoável. Se o caso exigir uma 
investigação mais aprofundada ou a 
coordenação com outra autoridade de 
controlo, devem ser fornecidas 
informações intercalares ao titular dos 
dados.

(57) Cada autoridade de controlo deve 
receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados e investigar a 
matéria. A autoridade de controlo deve 
informar a pessoa em causa da evolução e 
do resultado da queixa num prazo razoável. 
Se o caso exigir uma investigação mais 
aprofundada ou a coordenação com outra 
autoridade de controlo, devem ser 
fornecidas informações intercalares ao 
titular dos dados.

Or. de
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Justificação

Alteração decorrente da supressão do direito de apresentar uma queixa por parte de 
associações e AEPD nos termos do artigo 50.º.

Alteração 244
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados no que 
respeita à proteção dos dados que lhe 
digam respeito, e seja constituído(a) ao 
abrigo do direito de um Estado-Membro, 
deve ter o direito de apresentar aos 
tribunais queixa junto de uma autoridade 
de controlo ou de exercer o direito de 
recurso aos tribunais em nome das 
pessoas em causa, mediante mandato 
nesse sentido, ou de apresentar, 
independentemente da queixa 
apresentada pela pessoa em causa, uma 
queixa em seu próprio nome, sempre que 
considere ter ocorrido uma violação de 
dados pessoais.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da supressão do direito de apresentar uma queixa por parte de 
associações e AEPD nos termos do artigo 50.º.

Alteração 245
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 61



AM\928472PT.doc 51/150 PE506.127v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(61) Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados no que 
respeita à proteção dos dados que lhe 
digam respeito, e seja constituído(a) ao 
abrigo do direito de um Estado-Membro, 
deve ter o direito de apresentar aos 
tribunais queixa junto de uma autoridade 
de controlo ou de exercer o direito de 
recurso aos tribunais em nome das pessoas 
em causa, mediante mandato nesse 
sentido, ou de apresentar, 
independentemente da queixa apresentada 
pela pessoa em causa, uma queixa em seu 
próprio nome, sempre que considere ter 
ocorrido uma violação de dados pessoais.

(61) Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses das pessoas singulares que lhe 
digam respeito, e seja constituído(a) ao 
abrigo do direito de um Estado-Membro, 
deve ter o direito de apresentar aos 
tribunais queixa junto de uma autoridade
de controlo ou de exercer o direito de 
recurso aos tribunais em nome das pessoas 
em causa ou de apresentar, 
independentemente da queixa apresentada 
pela pessoa em causa, uma queixa em seu 
próprio nome, sempre que considere ter 
ocorrido uma violação de dados pessoais 
ou que o responsável pelo tratamento não 
respeitou, desde a conceção e por defeito, 
os princípios da proteção de dados.

Or. en

Alteração 246
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Qualquer dano de que uma pessoa 
possa ser vítima em resultado 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 causador do dano não 
lhe é imputável, nomeadamente se provar 
que o dano é imputável à pessoa em causa 
ou em caso de força maior.

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

Or. en
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Alteração 247
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Considerando 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(65-A) A transmissão de dados pessoais a 
outras autoridades ou a entidades 
privadas na União é proibida exceto se a 
transmissão estiver em conformidade com 
a legislação e o destinatário estiver 
estabelecido num Estado-Membro, não 
existirem interesses legítimos específicos 
do titular dos dados que impeçam a 
transmissão dos dados, a transmissão for 
necessária num caso específico para que 
o responsável pelo tratamento que efetua 
a transmissão dos dados pessoais possa 
assegurar o desempenho das funções que 
lhe incubem legitimamente ou para a 
prevenção de um perigo imediato e grave 
para segurança pública ou de danos 
graves aos direitos dos indivíduos. O 
responsável pelo tratamento deve 
informar o destinatário sobre a finalidade 
do tratamento. O destinatário também 
deve ser informado sobre as restrições de 
tratamento e assegurar que estas sejam 
respeitadas.

Or. en

Alteração 248
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Considerando 65-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(65-A) A transmissão de dados pessoais a 
outras autoridades ou a entidades 
privadas na União é proibida exceto em 
caso de prevenção de um perigo imediato 
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e grave para segurança pública ou de 
danos graves aos direitos dos indivíduos. 
O responsável pelo tratamento deve 
informar o destinatário sobre a finalidade 
do tratamento. O destinatário também 
deve ser informado sobre as restrições de 
tratamento e assegurar que estas sejam 
respeitadas.

Or. en

Alteração 249
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) Por forma a cumprir os objetivos da 
presente diretiva, 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 
pelas autoridades competentes 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 à Comissão. Em especial, 
devem ser adotados atos delegados em 
relação à notificação de violações de 
dados pessoais à autoridade controlo. 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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 250
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução da presente 
diretiva no que respeita à documentação 
mantida pelos responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes, à 
segurança do tratamento, designadamente 
em relação às normas de codificação, à 
notificação de uma violação de dados 
pessoais à autoridade de controlo, e ao 
nível de proteção adequado assegurado 
por um país terceiro, um território ou um 
setor dentro desse país terceiro, ou uma 
organização internacional, devem ser 
conferidas competências de execução à 
Comissão. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.

Suprimido

Or. de

Alteração 251
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 68

Texto da Comissão Alteração

(68) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de medidas 

(68) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de medidas 
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relativas à documentação mantida pelos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, à segurança do tratamento, 
à notificação de uma violação de dados 
pessoais à autoridade de controlo, e ao 
nível de proteção adequado garantido por 
um país terceiro, um território ou um setor 
dentro desse país terceiro, ou uma 
organização internacional, uma vez que 
esses atos são de âmbito geral.

relativas à documentação mantida pelos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, à segurança do tratamento 
e ao nível de proteção adequado garantido 
por um país terceiro, um território ou um 
setor dentro desse país terceiro, ou uma 
organização internacional, uma vez que 
esses atos são de âmbito geral.

Or. de

Alteração 252
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 70

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 253
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 72

Texto da Comissão Alteração

(72) As disposições específicas no que 
respeita ao tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para 
efeitos de prevenção, investigação, 
deteção, repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, 
mencionadas nos atos da União adotados 
antes da data de adoção da presente 
diretiva, que regulem o tratamento de 
dados pessoais entre Estados-Membros ou 
o acesso das autoridades designadas dos 
Estados-Membros aos sistemas de 
informação criados nos termos de 
Tratados, mantêm-se inalteradas. A 
Comissão deverá examinar a situação 
quanto à relação entre a presente diretiva 
e os atos adotados anteriormente à adoção 
da presente diretiva que regulem o 
tratamento de dados pessoais entre 
Estados-Membros ou o acesso de 
autoridades designadas dos 
Estados-Membros a sistemas de 
informação criados por força dos 
Tratados, a fim de avaliar a necessidade 
de harmonização dessas disposições 
específicas com a presente diretiva.

Suprimido

Or. de

Alteração 254
Axel Voss

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A fim de assegurar uma proteção Suprimido
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global e coerente dos dados pessoais na 
União, os acordos internacionais 
celebrados pelos Estados-Membros 
anteriormente à entrada em vigor da 
presente diretiva devem ser alterados em 
conformidade com a presente diretiva.

Or. de

Alteração 255
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) A fim de assegurar uma proteção 
global e coerente dos dados pessoais na 
União, os acordos internacionais 
celebrados pelos Estados-Membros 
anteriormente à entrada em vigor da 
presente diretiva devem ser alterados em 
conformidade com a presente diretiva.

(73) A fim de assegurar uma proteção 
global e coerente dos dados pessoais na 
União, os acordos internacionais 
celebrados pela União ou pelos Estados-
Membros anteriormente à entrada em vigor 
da presente diretiva devem ser alterados 
em conformidade com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 256
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 257
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O objetivo da diretiva deve consistir na introdução de um nível mínimo de proteção ao nível 
europeu, e não em substituir as regulamentações nacionais. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem estar expressamente autorizados a adotar disposições mais rigorosas.

Alteração 258
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. As normas mínimas da presente 
diretiva não impedem os 
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assegurar: Estados-Membros de manterem ou 
introduzirem disposições que assegurem 
um nível mais elevado de proteção dos 
dados pessoais. Em conformidade com a 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem, no mínimo, assegurar:

Or. en

Justificação

O objetivo da diretiva deve consistir na introdução de um nível mínimo de proteção ao nível 
europeu, e não em substituir as regulamentações nacionais. Por conseguinte, os Estados-
Membros devem estar expressamente autorizados a adotar disposições mais rigorosas. 
Referência ao projeto de parecer da Comissão JURI.

Alteração 259
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais das pessoas 
singulares e, em especial, o seu direito à 
proteção dos dados pessoais; e

Suprimido

Or. de

Alteração 260
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A proteção dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 

(a) A proteção dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos seus
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pessoais; e dados pessoais e da sua privacidade; e

Or. pt

Alteração 261
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A proteção dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais; e

(a) A proteção dos direitos e das liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos seus
dados pessoais, bem como a não 
discriminação com base no sexo, raça, 
origem étnica, religião ou crença, 
deficiência ou doença, idade ou 
orientação sexual; e

Or. pt

Alteração 262
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 263
Carlos Coelho
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Que o intercâmbio de dados pessoais 
pelas autoridades competentes da União 
não seja restringido nem proibido por 
razões relacionadas com a proteção das 
pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais, no 
seguimento da livre circulação de dados 
prescrita no Artigo 16º do TFUE. A livre 
circulação de dados não se aplicará em 
relação aos Estados Membros que não se 
vincularem a este ato legislativo.

Or. pt

Alteração 264
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Que o intercâmbio de dados pessoais 
pelas autoridades competentes da União 
não seja restringido nem proibido por 
razões relacionadas com a proteção 
assegurada por força da alínea a).

Or. pt

Alteração 265
Axel Voss

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

2. A presente diretiva aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais por meios 
total ou parcialmente automatizados, bem 
como ao tratamento por meios não 
automatizados de dados pessoais contidos 
num ficheiro ou a ele destinados.

2. A presente diretiva aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais por meios 
total ou parcialmente automatizados, bem 
como ao tratamento por meios não 
automatizados de dados pessoais contidos 
num ficheiro ou a ele destinados. A 
diretiva não se aplica nos casos em que os 
dados pessoais são, ou se destinam a ser, 
conservados em pastas ou conjuntos de 
pastas em suporte de papel.

Or. de

Alteração 266
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 2-A)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O tratamento ou intercâmbio de 
dados pessoais por parte das autoridades 
competentes dentro da União requer uma 
base jurídica no direito da União ou na 
legislação dos Estados-Membros. A 
presente diretiva não prevê, por si só, essa 
base jurídica.

Or. en

Justificação

Precisão: é necessária uma base jurídica adicional para o tratamento e intercâmbio de dados
pessoais. A presente diretiva harmoniza apenas as normas sobre a proteção de dados neste 
tipo de casos.

Alteração 267
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União, 
nomeadamente no que se refere à 
segurança nacional;

(a) Efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União;

Or. en

Justificação

A expressão «segurança nacional» é interpretada de forma diferente nos diversos 
Estados-Membros. Para fins de clareza, deve apenas ser feita referência à expressão «não 
sujeitas à aplicação do direito da União» para evitar uma situação na qual os Estados-
Membros possam reclamar isenção da segurança nacional relativamente a um tratamento 
que deve ser abrangido pela presente diretiva.

Alteração 268
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União, 
nomeadamente no que se refere à 
segurança nacional;

(a) Efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União;

Or. en

Justificação

A expressão «segurança nacional» é interpretada de forma diferente nos diversos 
Estados-Membros. Para fins de clareza, deve apenas ser feita referência à expressão «não 
sujeitas à aplicação do direito da União» para evitar uma situação na qual os Estados-
Membros possam reclamar isenção da segurança nacional relativamente a um tratamento 
que deve ser abrangido pela presente diretiva.

Alteração 269
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 270
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 271
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 272
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma abordagem abrangente relativamente à proteção de dados pressupõe igualmente a 
inclusão das instituições, organismos, gabinetes e agências da União no âmbito de aplicação 
da diretiva.

Alteração 273
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 274
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 1)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 275
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 1)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 276
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 1)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para assegurar uma boa proteção é importante que os termos «dados pessoais» e «titular de 
dados» não estejam definidos de forma demasiado estrita. A diretiva deve ser aplicada aos 
dados que apenas permitem uma «individualização» e importa clarificar que os 
identificadores em linha e fora dela devem, na maior parte dos casos, ser considerados dados 
pessoais. A existência de definições abrangentes de «dados pessoais» e de «titular de dados» 
é importante para proteção futura de provas. Esta definição assegura coerência com o 
regulamento relativo à proteção de dados.

Alteração 277
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 1-A) (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Infração penal», uma infração 
punível ao abrigo da legislação nacional 
dos Estados-Membros em virtude de 
constituir uma violação do Estado de 
direito, nos casos em que a decisão possa 
dar origem a uma ação num tribunal 
penal.

Or. de

Justificação

Baseia-se no artigo 3.º da Convenção Europeia de Auxílio Judiciário Mútuo em Matéria 
Penal.

Alteração 278
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 3-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Definição de perfis», qualquer 
forma de tratamento automatizado 
destinado a avaliar determinados aspetos 
da personalidade de uma pessoa singular, 
ou a analisar ou prever, em especial, a 
sua situação financeira, localização, 
saúde, preferências pessoais, fiabilidade 
ou comportamento;

Or. en

Alteração 279
Nuno Melo

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

(3-A) «Definição de perfis», técnica de 
processamento automático de dados que 
consiste na categorização de um 
indivíduo, nomeadamente com o fim de 
tomar decisões relativas ao mesmo ou 
para analisar ou prever as suas 
preferências pessoais, comportamentos e 
atitudes;

Or. pt

Alteração 280
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Limitação do tratamento», a inserção 
de uma marca nos dados pessoais 
conservados com o objetivo de limitar o 
seu tratamento no futuro;

(4) «Bloqueio», a inserção de uma marca 
nos dados pessoais conservados com o 
objetivo de limitar o seu tratamento no 
futuro;

Or. de

Alteração 281
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 9)

Texto da Comissão Alteração

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

(9) «Violação de dados pessoais», a 
destruição, a perda, a alteração, de modo 
acidental ou ilícito, a divulgação, ou o 
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;
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Or. en

Alteração 282
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 9)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não importa referir o que provoca uma violação de dados pessoais. A violação também pode 
ocorrer acidentalmente, por negligência ou por outro motivo que não por uma violação da 
segurança.

Alteração 283
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) «Autoridades competentes», qualquer 
autoridade pública competente, de acordo 
com o previsto na respetiva legislação de 
cada Estado Membro, para efeitos de 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais, ou de 
execução de sanções penais;

Or. pt



AM\928472PT.doc 71/150 PE506.127v01-00

PT

Alteração 284
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.° 1 – ponto 15-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Marcação», a inserção de uma 
marca nos dados pessoais conservados 
sem o objetivo de limitar o seu tratamento 
no futuro;

Or. nl

Justificação

Por motivos de alinhamento do texto da proposta de diretiva com o texto da decisão-quadro 
sobre a proteção de dados (artigo 2.º, alínea j)) O artigo 16.º estabelece que o responsável 
pelo tratamento deve marcar dados. No entanto, o termo "marcação" não é definido. A 
presente alteração colmata esta omissão.

Alteração 285
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) “Proteção de dados desde a 
conceção”, a incorporação da proteção de 
dados em todo o ciclo de vida das 
tecnologias, desde a fase inicial de 
conceção até ao seu emprego, utilização e 
eliminação final.

Or. es

Justificação

É introduzida uma definição de “proteção de dados desde a conceção”, dado que este 
conceito é utilizado na diretiva.
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Alteração 286
Carmen Romero López

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 1 – ponto 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) “Proteção de dados por defeito”, a 
configuração das opções de privacidade 
dos serviços e produtos de modo a 
cumprirem os princípios gerais da 
proteção de dados, como a transparência, 
a minimização dos dados, a limitação da 
finalidade, a integridade, a minimização 
da conservação, a possibilidade de 
intervenção e a prestação de contas;

Or. es

Justificação

É introduzida uma definição de “proteção de dados por defeito”, dado que este conceito é 
utilizado na diretiva.

Alteração 287
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) «Anonimizar», a transformação de 
dados pessoais de forma a que não seja 
possível relacionar dados com um titular 
identificado ou identificável, salvo se for 
feito um investimento desproporcionado 
de tempo, custos e mão de obra;

Or. de

Alteração 288
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) «Sistemas de informação da União 
Europeia», apenas os sistemas de 
informação instituídos com base nos 
capítulos 4 ou 5 do título V da terceira 
parte do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, ou com base no 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia;

Or. de

Alteração 289
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

A alteração delimita, de forma rigorosa, a autorização do titular dos dados.  Mesmo que, em 
princípio, o cidadão e o Estado nunca possam ser colocados ao mesmo nível, a autorização 
poderá, em casos específicos, servir de justificação, como, por exemplo, no caso de testes de 
ADN em massa.
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Alteração 290
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 15-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-D) «Autoridades competentes», 
qualquer autoridade competente para 
efeitos de prevenção de riscos, 
investigação, deteção ou repressão de 
infrações penais, ou de execução de 
sanções penais, incluindo as instituições, 
organismos, serviços e agências da União 
Europeia. 

Or. de

Alteração 291
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Objeto de um tratamento leal e lícito; (a) Objeto de um tratamento lícito, leal, 
transparente e verificável;

Or. de

Justificação

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

Alteração 292
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Semelhante à alteração equivalente à proposta de regulamento geral sobre a proteção de 
dados.

Alteração 293
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Objeto de um tratamento leal e lícito; (a) Objeto de um tratamento leal, lícito e 
transparente;

Or. en

Alteração 294
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 295
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não 
ser posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades;

(b) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não 
ser posteriormente utilizados para uma 
finalidade diferente, mesmo que 
compatível, a menos que esteja previsto 
por lei;

Or. pt

Alteração 296
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só 
poderão ser objeto de tratamento se, para 
o efeito pretendido, não bastar um 
tratamento anónimo;

Or. de

Justificação

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

Alteração 297
Jan Mulder
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 298
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só devem 
ser tratados se e desde que as finalidades 
não puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações que não 
envolvam dados pessoais; deverá aceder-
se aos dados pessoais detidos por privados 
ou outras autoridades públicas apenas 
para fins de investigação ou sanções de 
infrações penais de acordo com os 
requisitos da necessidade e da 
proporcionalidade a ser definidos por 
cada Estado-Membro no respetivo direito 
nacional, sob reserva das disposições 
pertinentes do Direito da União Europeia 
ou do Direito Internacional Público, 
nomeadamente a CEDH na interpretação 
que lhe é dada pelo Tribunal Europeu dos 
Direitos do Homem;

Or. en

Justificação

Precisão importante para colmatar a lacuna entre a diretiva e regulamento, ambos sobre a 
proteção de dados, e para assegurar que a transferência de dados pessoais do âmbito de 
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aplicação do regulamento para o âmbito de aplicação da diretiva é abrangida.

Alteração 299
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só 
poderão ser objeto de tratamento se, e 
desde que, o fim não possa ser alcançado 
por meios menos intrusivos; 

Or. en

Alteração 300
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 301
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

(d) Exatos, sujeitos a verificações 
regulares no que diz respeito à qualidade 
dos mesmos e, se necessário, atualizados; 
devem ser adotadas todas as medidas para 
que os dados inexatos, tendo em conta as 
finalidades para que são tratados, sejam 
apagados ou retificados sem demora;

Or. pt

Alteração 302
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Exatos e atualizados; devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados inexatos sejam apagados ou 
retificados sem demora;

Or. en

Alteração 303
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados, mas, 
no máximo, durante o período necessário 
para a prossecução das finalidades para que 
são tratados;
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Or. de

Justificação

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

Alteração 304
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 305
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

(f) Tratados e utilizados exclusivamente 
por funcionários que detenham essas 
competências nas autoridades 
competentes, no exercício das suas 
funções.

Or. de

Alteração 306
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 307
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea f) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração em conformidade com o projeto de relatório sobre o regulamento relativo à 
proteção de dados.

Alteração 308
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-A) Tratados de modo a permitir 
efetivamente ao titular dos dados exercer 
os seus direitos descritos nos artigos 10.º a 
17.º;

Or. en

Justificação

Alteração em conformidade com o projeto de relatório sobre o regulamento relativo à 
proteção de dados.

Alteração 309
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 4 – ponto 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Objeto de acesso ou disponibilizados 
apenas ao pessoal devidamente autorizado 
das autoridades competentes que deles 
necessitem para o cumprimento das suas 
funções, devendo ser implementada uma 
rigorosa política de gestão de perfis de 
utilizador.

Or. pt

Alteração 310
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os dados inicialmente tratados para 
finalidades que não as referidas no artigo 
1.º, n.º 1, só podem ser utilizados para 
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efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais, 
desde que sejam objeto de um tratamento 
assente numa base jurídica válida que 
apresente garantias suficientes para o 
titular dos dados.

Or. en

Alteração 311
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A) (novo

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam que as 
autoridades competentes só podem ter 
acesso a dados pessoais inicialmente 
tratados para finalidades que não as 
referidas no artigo 1.º, n.º 1, se elas forem 
especificamente autorizadas pelo direito 
da União ou a legislação nacional, que 
deve cumprir os requisitos previstos no 
artigo 7.º, n.º 1-A e determinar que:
(a) Só é autorizado o acesso a pessoal 
devidamente autorizado das autoridades 
competentes no exercício das suas 
funções quando, num caso específico, a 
autoridade competente puder comprovar 
que o tratamento de dados pessoais é 
necessário e proporcional para a 
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais; 
(b) Os pedidos de acesso têm de ser 
fundamentados, feitos por escrito e 
mencionar o motivo legal para o pedido; e
(c) O pedido por escrito deve estar 
documentado e 
(d) Forem estabelecidas garantias 
adequadas para assegurar a proteção dos 
direitos e liberdades fundamentais 
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relativamente ao tratamento de dados 
pessoais. Essas garantias não prejudicam, 
e complementam, as condições específicas 
de acesso aos dados pessoais, como a 
autorização judicial em conformidade 
com a legislação nacional.

Or. en

Alteração 312
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A) (novo

Texto da Comissão Alteração

Os dados pessoais originalmente 
recolhidos para uma finalidade diferente 
só podem ser usados para prevenir, 
investigar e detetar crimes, bem como 
para processar os infratores, com base 
num diploma legal que preveja 
salvaguardas adequadas para a proteção 
da vida privada do titular dos dados.

Or. nl

Justificação

A utilização de dados para um propósito diferente requer diploma legal adequado na 
legislação nacional.

Alteração 313
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4-A
Prazos para a conservação e revisão

1. Os Estados-Membros deverão tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
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os dados pessoais tratados nos termos da 
presente diretiva sejam eliminados pelas 
autoridades competentes quando 
deixarem de ser necessários para as 
finalidades com que foram recolhidos e 
posteriormente tratados.
2. Os Estados-Membros deverão 
assegurar que as autoridades competentes 
criem os mecanismos necessários para 
assegurar a fixação de prazos para a 
eliminação de dados pessoais e para a 
revisão periódica da necessidade de 
conservação desses dados, incluindo 
períodos de conservação fixos e adaptados 
às diferentes categorias de titulares de 
dados pessoais. Serão adotadas medidas 
processuais para assegurar o respeito dos 
prazos estipulados e dos intervalos da 
revisão periódica.

Or. pt

Alteração 314
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.° Suprimido
Distinção entre diferentes categorias de 

titulares de dados
1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça, 
na medida do possível, uma distinção 
clara entre os dados pessoais de diferentes 
categorias de titulares de dados, tais 
como:
(a) Pessoas relativamente às quais 
existam motivos fundados para crer que 
cometeram ou vão cometer uma infração 
penal;
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(b) Pessoas condenadas por uma infração 
penal;
(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
factos levam a crer que podem vir a ser 
vítimas de uma infração penal;
(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b); e
(e) Pessoas não abrangidas por qualquer 
das categorias acima referidas.

Or. nl

Alteração 315
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.° Suprimido
Distinção entre diferentes categorias de 

titulares de dados
1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça, 
na medida do possível, uma distinção 
clara entre os dados pessoais de diferentes 
categorias de titulares de dados, tais 
como:
(a) Pessoas relativamente às quais 
existam motivos fundados para crer que 
cometeram ou vão cometer uma infração 
penal;
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(b) Pessoas condenadas por uma infração 
penal;
(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
factos levam a crer que podem vir a ser 
vítimas de uma infração penal;
(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b); e
(e) Pessoas não abrangidas por qualquer 
das categorias acima referidas.

Or. de

Alteração 316
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.° Suprimido
Distinção entre diferentes categorias de 

titulares de dados
1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça, 
na medida do possível, uma distinção 
clara entre os dados pessoais de diferentes 
categorias de titulares de dados, tais 
como:
(a) Pessoas relativamente às quais 
existam motivos fundados para crer que 
cometeram ou vão cometer uma infração 
penal;
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(b) Pessoas condenadas por uma infração 
penal;
(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
factos levam a crer que podem vir a ser 
vítimas de uma infração penal;
(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b); e
(e) Pessoas não abrangidas por qualquer 
das categorias acima referidas.

Or. en

Alteração 317
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça, 
na medida do possível, uma distinção 
clara entre os dados pessoais de diferentes
categorias de titulares de dados, tais 
como:

Suprimido

(a) Pessoas relativamente às quais 
existam motivos fundados para crer que 
cometeram ou vão cometer uma infração 
penal;
(b) Pessoas condenadas por uma infração 
penal;
(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
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factos levam a crer que podem vir a ser 
vítimas de uma infração penal;
(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b); e
(e) Pessoas não abrangidas por qualquer 
das categorias acima referidas.

Or. de

Justificação

Não é compreensível a necessidade da obrigação geral de distinção e categorização, a 
aplicação na prática parece questionável, e a burocracia e os custos associados parecem 
consideráveis. Dado não existirem disposições sobre este ponto, não se sabe quais as 
consequências legais a associar a essa distinção.

Alteração 318
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça, 
na medida do possível, uma distinção clara 
entre os dados pessoais de diferentes 
categorias de titulares de dados, tais como:

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça 
uma distinção clara entre os dados pessoais 
de diferentes categorias de titulares de 
dados, tais como:

Or. en

Alteração 319
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça, 
na medida do possível, uma distinção clara 
entre os dados pessoais de diferentes 
categorias de titulares de dados, tais como:

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento estabeleça 
uma distinção clara entre os dados pessoais 
de diferentes categorias de titulares de 
dados, tais como:

Or. en

Alteração 320
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Pessoas relativamente às quais existam 
motivos fundados para crer que cometeram 
ou vão cometer uma infração penal; 

(a) Pessoas relativamente às quais existam 
motivos fundados para crer que cometeram 
uma infração penal; 

Or. pt

Alteração 321
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
factos levam a crer que podem vir a ser 
vítimas de uma infração penal;

(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais existam 
indicações factuais que levem a crer que 
possam vir a ser vítimas de uma infração 
penal;

Or. pt



AM\928472PT.doc 91/150 PE506.127v01-00

PT

Alteração 322
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
factos levam a crer que podem vir a ser 
vítimas de uma infração penal;

(c) Vítimas de uma infração penal;

Or. pt

Alteração 323
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b); e

(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b);

Or. en

Alteração 324
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações penais relacionadas com a 
infrações penais, ou em processos penais 
subsequentes, ou uma pessoa que possa 
fornecer informações sobre infrações 
penais, ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b); e

(d) Terceiros suscetíveis de serem
chamados a testemunhar em investigações 
penais relacionadas com a infrações penais, 
ou em processos penais subsequentes; 

Or. en

Alteração 325
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Pessoas que possam prestar 
informações sobre infrações penais;

Or. en

Alteração 326
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Contactos ou associados de uma das 
pessoas mencionadas nas alíneas (a) e 
(b); e

Or. en
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Alteração 327
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Pessoas não abrangidas por qualquer 
das categorias acima referidas.

Suprimido

Or. en

Alteração 328
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Autorização 

1. Os Estados-Membros devem prever a 
manutenção, por parte do responsável, de 
um sistema de autorização que esteja em 
conformidade com as exigências em 
matéria de cuidado e de 
proporcionalidade.
2. Os dados pessoais só podem ser 
tratados por pessoas que tenham sido 
autorizadas para o efeito pelo responsável 
pelo tratamento, tendo em vista o 
desempenho adequado das suas funções e 
nos limites da autorização.
3. A autorização deve incluir uma 
descrição clara de como é que a pessoa 
em causa está autorizada a proceder ao 
tratamento dos dados e da tarefa para a 
qual o tratamento dos dados é necessário.

Or. nl
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Justificação

Com a ajuda das autorizações, é possível garantir o tratamento dos dados pessoais em 
investigações e processos apenas por pessoas autorizados pelo responsável pelo tratamento 
de dados, com vista ao desempenho adequado das respetivas funções.  Restringir o grupo de 
pessoas com acesso aos dados pessoais é preferível à distinção entre categorias de pessoas 
envolvidas.

Alteração 329
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A.  Os Estados-Membros devem 
restringir o acesso aos dados pessoais a 
um grupo limitado de pessoal 
devidamente autorizado. 

Or. en

Alteração 330
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem prever 
regras específicas para as consequências 
desta distinção entre categorias, tendo em 
conta as diversas finalidades para as 
quais os dados são recolhidos. Estas 
regras específicas devem incluir as 
condições para a recolha de dados, limites 
temporais para a sua retenção, possíveis 
limitações dos direitos de acesso e 
informação do titular de dados e as 
modalidades de acesso aos dados por 
parte das autoridades competentes.
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Or. en

Alteração 331
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem prever 
regras específicas para as consequências 
desta distinção entre categorias, tendo em 
conta as diversas finalidades para as 
quais são recolhidos os dados, bem como 
prever salvaguardas específicas para 
pessoas que não sejam suspeitas ou que 
não tenham sido condenadas por um 
crime. Estas regras específicas devem 
incluir condições para a recolha de dados, 
limites temporais para a sua retenção, 
possíveis limitações dos direitos de acesso 
e informação do titular de dados, bem 
como as modalidades de acesso aos dados 
por parte das autoridades competentes.

Or. en

Justificação

Given that law enforcement authorities need a specified purpose when collecting data, they 
should always be able to give a prima facie opinion in which category a data subject they 
belongs. If there are doubts, the “other” category can be used (and adjusted over time). It 
should also be considered to add a category of specifically “non-suspected persons”, see 
EDPS opinion, points. 349 to 354. This would mirror wording in the Europol Decision, 
Article 14. As the EDPS stated, the consequences of these categorisations should also be 
spelled out, especially as regards data subject rights – restrictions on the right of access for 
suspects can be justified more easily than for witnesses, for example.

Alteração 332
Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt

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

1-A. As categorias de titulares de dados, 
previstas nas alíneas (c), (d) e (e) do nº1, 
isto é os dados de não suspeitos e, em 
particular, de crianças deverão estar 
sujeitas a condições e salvaguardas 
específicas, de forma a garantir uma 
utilização proporcional desses dados e, 
nomeadamente no que diz respeito a 
períodos de conservação bastante mais 
limitados e revisões periódicas quanto à 
necessidade de manter esses dados.

Or. pt

Alteração 333
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O tratamento de dados pessoais só 
pode ser efetuado por pessoal 
devidamente autorizado pela autoridade 
responsável, tendo em vista o desempenho 
adequado das suas tarefas e no quadro 
dos limites impostos pela autorização.

Or. en

Alteração 334
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.° 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A autorização deve incluir uma 
descrição clara das tarefas e dos 
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processos inerentes à operação de 
tratamento de dados para a qual a pessoa 
em causa está autorizada.

Or. en

Alteração 335
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Níveis diferentes de exatidão e de 
fiabilidade de dados pessoais

Exatidão material

Or. de

Alteração 336
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 337
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 1



PE506.127v01-00 98/150 AM\928472PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros, no âmbito do 
processamento de dados mínimos sobre o 
envolvimento de indivíduos no 
planeamento ou na prática de infrações 
graves, embora não como suspeitos,
devem assegurar que seja estabelecida uma 
distinção, na medida do possível, entre as 
diferentes categorias de dados pessoais 
objeto de tratamento, em função do seu 
nível de precisão e de fiabilidade

Or. nl

Justificação

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Alteração 338
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever 
garantias específicas para o tratamento de 
dados pessoais relativos a pessoas que não 
tenham sido condenadas por infrações 
penais ou relativamente às quais não haja 
motivos sérios para pensar que possam ter 
cometido infrações penais.

Or. en
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Alteração 339
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 340
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os dados pessoais que estejam 
imprecisos, incompletos ou desatualizados 
não sejam transmitidos e disponibilizados 
e assegurar que os dados pessoais
baseados em factos sejam distinguidos dos 
dados pessoais baseados em apreciações 
pessoais. Para este efeito, as autoridades 
competentes devem verificar a qualidade 
desses dados antes de os transmitirem ou 
disponibilizarem. Assim, em todas as 
transmissões de dados, devem ser 
fornecidas, na medida do possível, as 
informações disponíveis para que o 
Estado-Membro que as recebe possa 
apreciar até que ponto os dados são 
precisos, completos, atuais ou fiáveis. Os 
dados pessoais não devem ser 
transmitidos sem pedido prévio por parte 
de uma autoridade competente, sobretudo 
em relação aos dados originalmente 
detidos por privados.

Or. en

Justificação

A obrigatoriedade de distinguir as categorias de dados de acordo com o seu nível de 
fiabilidade e precisão deve ser total. Este facto é muito importante no contexto da partilha de 
informações entre as instâncias de aplicação da lei; as informações podem ser utilizadas 
longe da sua fonte, pelo que a indicação do nível de fiabilidade é importante para evitar 
situações nas quais são tomadas ações tendo por base um mal-entendido em termos de 
fiabilidade de uma informação. Cf. parecer da AEPD, pontos 355-358.

Alteração 341
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, no âmbito do tratamento de dados 
pessoais referido no n.º 1, os dados 
pessoais baseados em factos sejam, na 
medida do possível, distinguidos dos dados 
pessoais baseados em apreciações pessoais

Or. nl

Justificação

The police process data concerning individuals in connection with the planning or 
commission of an offence. In this context it is not appropriate to distinguish between degrees 
of reliability of personal data, as this is ultimately a matter for the courts to rule on. However, 
some Member States have rules regarding the quality of the data on so-called non-suspects 
who it is thought may possibly have been involved in serious crime (individuals on whom 
criminal intelligence data are held). With a view to the exchange of such data, it is important 
that common rules should apply regarding the accuracy and reliability of the data.

Alteração 342
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.°-A
Sempre que se verifique que foram 
transmitidos dados inexatos ou que foram 
transmitidos dados indevidamente, o 
destinatário deve ser imediatamente 
informado. O destinatário tem o dever de 
corrigir imediatamente os dados, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, ou de os 
apagar, nos termos do artigo 16.º.

Or. en

Alteração 343
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.° Suprimido
Licitude do tratamento

Os Estados-Membros devem prever que o 
tratamento de dados pessoais só é lícito se 
e na medida em que for necessário para:
(a) O exercício de uma função pela 
autoridade competente, por força da 
legislação, tendo em vista as finalidades 
enunciadas no artigo 1.º, n.º 1; ou
(b) O respeito de uma obrigação jurídica a 
que o responsável pelo tratamento esteja 
sujeito; ou
(c) A proteção dos interesses vitais do 
titular de dados ou de um terceiro; ou
(d) A prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública.

Or. de

Alteração 344
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
tratamento de dados pessoais só é lícito se 
e na medida em que for necessário para:

Os Estados-Membros devem prever que o 
tratamento de dados pessoais só é lícito se 
e na medida em que for necessário para o 
exercício de uma função pela autoridade 
competente, por força da legislação 
nacional ou da União, tendo em vista as 
finalidades enunciadas no artigo 1.º, n.º 1, e 
que estes não devem ser posteriormente 
tratados de forma incompatível com essas 
finalidades.



AM\928472PT.doc 103/150 PE506.127v01-00

PT

(a) O exercício de uma função pela 
autoridade competente, por força da 
legislação, tendo em vista as finalidades
enunciadas no artigo 1.º, n.º 1; ou

(b) O respeito de uma obrigação jurídica a 
que o responsável pelo tratamento esteja 
sujeito; ou
(c) A proteção dos interesses vitais do 
titular de dados ou de um terceiro; ou
(d) A prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública.

Or. en

Alteração 345
Louis Michel

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.° 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A salvaguarda do interesse público 
ameaçado por redes criminosas ativas, 
por exemplo, no âmbito do doping, da 
manipulação de resultados de jogos ou do 
branqueamento de capitais.

Or. en

Alteração 346
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A prevenção e deteção de infrações 
penais.

Or. it
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Justificação

A necessidade de proteger os interesses do titular de direitos deve ser ponderada contra o 
interesse público de garantir a segurança e proteger a economia legal.

Alteração 347
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Tratamento posterior para finalidades 

incompatíveis
1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas que permitam o 
tratamento posterior para finalidades 
incompatíveis, caso esse tratamento seja 
estritamente necessário para:
(a) O respeito de uma obrigação jurídica a 
que o responsável pelo tratamento esteja 
sujeito; ou
(b) A proteção dos interesses vitais do 
titular de dados ou de um terceiro; ou
(c) A prevenção de uma ameaça grave e 
imediata para a segurança pública.
2. As medidas legislativas referidas no 
n. º1 devem prever:
(a) Uma avaliação individual que tenha 
em conta todas as circunstâncias 
pertinentes do caso; e
(b) Salvaguardas adequadas para os 
direitos do titular dos dados.

Or. en

Alteração 348
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A alteração inspira-se no artigo 3.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI e pormenoriza a 
limitação de finalidades. O n.º 4 permite o tratamento dos dados para fins de investigação, 
desde que se mantenha o nível de proteção do titular. O projeto de diretiva da Comissão não 
contém qualquer disposição deste tipo. É também essa a finalidade da introdução do conceito 
de dados anónimos no âmbito do artigo 3.º. É aditada a opção adicional de obter o 
consentimento do titular de dados.

Alteração 349
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Os Estados-Membros devem proibir o 
tratamento de dados pessoais de outras 
pessoas que não as referidas no n.º 1, 
sempre que esse tratamento seja feito para 
fins preventivos ou para obter dados 
disponíveis para possível uso futuro, a 
menos que:
(a) O fim seja indispensável para um 
objetivo legítimo, bem definido e 
específico;
(b)  O tratamento seja estritamente 
limitado a um período não superior ao 
tempo necessário à operação específica de 
tratamento de dados;
(c) Seja proibida qualquer utilização 
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adicional para outros fins; 
(d) O responsável pelo tratamento possa 
demonstrar o cumprimento dos requisitos 
definidos nas alíneas a) e b) do presente 
número; e
(e) O fim não possa ser alcançado por 
meios menos intrusivos.

Or. en

Alteração 350
Dimitrios Droutsas

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Tratamento posterior 

1. Os Estados-Membros determinam que 
os dados pessoais só podem ser tratados 
para outras finalidades referidas no artigo 
1.º, n.º 1, que não sejam compatíveis com 
as finalidades para que foram recolhidos 
inicialmente se, e na medida em que, esse 
outro tratamento seja necessário e 
proporcionado numa sociedade 
democrática e seja especificamente 
exigido pela legislação da União ou 
nacional. Antes de qualquer tratamento, o 
Estado-Membro deve consultar a 
autoridade responsável pela proteção de 
dados e proceder a uma avaliação de 
impacto nesta matéria.
2. Além dos requisitos previstos no artigo 
7.º, n.º 1-A, a legislação da União ou 
nacional que autorize um tratamento 
posterior, tal como referido no n.º 1, deve 
prever disposições explícitas e 
pormenorizadas que descrevam, pelo 
menos: 
(a) As finalidades e os meios específicos 
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desse tratamento específico; 
(b) Que só é autorizado o acesso a pessoal 
devidamente autorizado das autoridades 
competentes no exercício das suas 
funções quando, num caso específico, 
houver motivos razoáveis para pensar que 
o tratamento de dados pessoais irá 
contribuir substancialmente para a
prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou a para a 
execução de sanções penais;  e
(c) Que são dadas garantias adequadas 
para assegurar a proteção dos direitos e 
das liberdades fundamentais 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais.  
Os Estados-Membros podem exigir que o 
acesso aos dados pessoais seja 
subordinado a condições adicionais como, 
por exemplo, uma autorização judicial, 
em conformidade com a respetiva 
legislação nacional. 
3. Os Estados-Membros também podem 
autorizar um tratamento adicional para 
finalidades históricas, estatísticas ou 
científicas, desde que sejam dadas 
garantias adequadas, como o caráter 
anónimo dos dados.

Or. en

Alteração 351
Dimitrios Droutsas

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-B
 Diferentes categorias de titulares de 

dados
1. Os Estados-Membros determinam que 
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as autoridades competentes, para os fins 
referidos no artigo 1.º, n.º 1, só podem 
proceder ao tratamento dos dados 
pessoais das diferentes categorias de 
titulares de dados, tais como:
(a) Pessoas relativamente às quais 
existam motivos razoáveis para crer que 
cometeram ou vão cometer uma infração 
penal;
(b) Pessoas condenadas por um crime;
(c) Vítimas de uma infração penal ou 
pessoas relativamente às quais certos 
factos levem a crer que possam vir a ser 
vítimas de uma infração penal;
(d) Terceiros envolvidos numa infração 
penal, designadamente pessoas suscetíveis 
de serem chamadas a testemunhar em 
investigações relacionadas com infrações 
penais ou em processos penais 
subsequentes ou uma pessoa que possa 
prestar informações sobre infrações 
penais ou um contacto ou associado de 
uma das pessoas mencionadas nas alíneas 
a) e b);
2. Os dados pessoais de outros titulares de 
dados que não os referidos no n.º 1 só 
podem ser objeto de tratamento:
(a) Pelo período de tempo necessário à 
investigação ou ao processo judicial de 
uma infração penal específica, tendo em 
vista avaliar a relevância dos dados para 
uma das categorias indicadas no n.º 1; ou
(b) Se  esse tratamento for indispensável 
para fins específicos e preventivos ou para 
fins de análise criminal, se, e na medida 
em que, esse propósito seja legítimo, bem 
definido e específico, e o tratamento se 
limite rigorosamente a avaliar a 
relevância dos dados para uma das 
categorias indicadas no n.º 1. Este aspeto 
é objeto de revisão periódica – no mínimo 
de seis em seis meses – sendo proibido 
qualquer outro uso.
3.  Os Estados-Membros devem prever 
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que as limitações e as garantias 
adicionais, de acordo com a legislação 
nacional, se apliquem ao tratamento de 
dados pessoais relativos aos titulares dos 
dados referidos no n.º 1, alíneas c) e d).

Or. en

Alteração 352
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-B
Especificidades dos dados pessoais 

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 353
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-C
Prazos de apagamento e verificação

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

Or. de

Justificação

O aditamento foi retomado ipsis verbis do artigo 5.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 354
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem proibir o 
tratamento de dados pessoais que revelem 
a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical, bem como o 
tratamento de dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à situação médica ou à 
orientação sexual.

1. O tratamento de dados pessoais que 
revelem a origem racial ou étnica, as 
opiniões políticas, as convicções religiosas 
ou filosóficas ou a filiação sindical, bem 
como o tratamento de dados relativos à 
saúde ou à situação médica ou à orientação 
sexual, só será permitido se:

Or. de

Justificação

Este artigo foi reformulado a exemplo do artigo 6.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI. 
Embora o texto resultante seja menos abrangente, em termos de interdição, do que o projeto 
de diretiva, o tratamento de dados sensíveis continua, ainda assim, a ser permitido apenas 
sob condições estritas. Tendo em consideração a grande importância das pistas de 
investigação de ADN, suprimiu-se a proibição de tratamento de dados genéticos que a 
Comissão havia estabelecido.

Alteração 355
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem proibir o 
tratamento de dados pessoais que revelem 
a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical, bem como o 
tratamento de dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à situação médica ou à 
orientação sexual.

1. Os Estados-Membros devem proibir o 
tratamento de dados pessoais que revelem 
a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a orientação sexual ou a 
identidade de género, a filiação sindical ou 
as atividades sindicais, bem como o 
tratamento de dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à situação médica ou à 
orientação sexual.

Or. en
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Justificação

A lista de categorias original é demasiado limitada. Pretende-se uma harmonização com o 
regulamento.

Alteração 356
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem proibir o 
tratamento de dados pessoais que revelem 
a origem racial ou étnica, as opiniões 
políticas, as convicções religiosas ou 
filosóficas, a filiação sindical, bem como o 
tratamento de dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à situação médica ou à 
orientação sexual.

1. Os Estados-Membros devem proibir o 
tratamento de dados pessoais que revelem 
a vida privada, a origem racial ou étnica, 
as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, 
bem como o tratamento de dados genéticos 
ou dados relativos à saúde ou à situação 
médica ou à orientação sexual.

Or. pt

Alteração 357
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O tratamento for autorizado por uma 
legislação que preveja garantias adequadas;

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

Or. de

Alteração 358
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 359
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

(c) O tratamento estiver relacionado com 
dados manifestamente tornados públicos 
pelo seu titular, desde que sejam 
relevantes e estritamente necessários à 
finalidade em causa.

Or. pt

Alteração 360
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

destinadas a assegurar os interesses 
legítimos do titular de dados.

Or. de

Justificação

O texto revisto deste artigo retoma a formulação da Decisão-Quadro (artigo 7.º, 
2088/977/JAI). Embora a definição de perfis continue a estar sujeita a condições estritas, não 
será integralmente proibida.

Alteração 361
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever a 
proibição de medidas que produzam efeitos 
na esfera jurídica do titular de dados ou 
que o afetem de modo significativo e que 
se baseiem na definição de perfis, salvo se
tal for autorizado por uma lei que preveja 
igualmente medidas destinadas a assegurar 
os interesses legítimos do titular de dados, 
designadamente o direito de receber 
informação pertinente acerca da lógica 
utilizada na definição dos perfis  e o 
direito de intervenção humana, mormente 
a explicação da decisão tomada após tal 
intervenção.

Or. en

Justificação

As pessoas sujeitas à definição de perfis devem ser informadas sobre essa matéria, devendo, 
inclusive, receber informações significativas sobre a lógica subjacente a essa medida.

Alteração 362
Jan Mulder
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever a 
proibição de medidas que produzam efeitos 
adversos na esfera jurídica do titular de 
dados ou que o afetem de modo 
significativo e que se baseiem parcial ou 
totalmente no tratamento automatizado de 
dados pessoais destinado a avaliar 
determinados aspetos próprios dessa 
pessoa, salvo se forem autorizadas por uma 
lei que preveja igualmente medidas 
destinadas a assegurar os interesses 
legítimos do titular de dados.

Or. en

Alteração 363
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As medidas de definição de perfis que possam ter um efeito adverso para o titular em causa 
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devem sempre incluir um elemento humano.

Alteração 364
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever que 
todo e qualquer  titular de dados tenha o 
direito de não ser sujeito a uma medida 
que produza um efeito adverso na esfera 
jurídica desta pessoa singular ou que afete 
esta pessoa singular de modo significativo 
e que se baseie, parcial ou totalmente, no 
tratamento automatizado de dados pessoais 
destinado a avaliar determinados aspetos
pessoais relacionados com esta pessoa
singular.

Or. en

Alteração 365
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever a 
proibição de medidas que produzam efeitos 
adversos na esfera jurídica do titular de 
dados ou que o afetem de modo relevante e 
que se baseiem principalmente no 
tratamento automatizado de dados pessoais 
destinado a avaliar determinados aspetos 
próprios dessa pessoa, salvo se forem 
autorizadas por uma lei que preveja 
igualmente medidas destinadas a assegurar 
os interesses legítimos do titular de dados.
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Or. en

Alteração 366
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo de outras disposições 
da presente diretiva, uma pessoa singular 
pode ser objeto de uma medida como as 
referidas no n.º 1 apenas se o tratamento 
for expressamente autorizado por força da 
legislação da União ou de um 
Estado-Membro que estabeleça também 
medidas adequadas de proteção dos 
legítimos interesses do titular dos dados.

Or. en

Alteração 367
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.º 2 permitiria uma definição de perfis muito ampla e seria facilmente contornável.
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Alteração 368
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios ao titular de 
dados não deve incluir ou gerar categorias 
especiais de dados pessoais referidas no 
artigo 8.º.

Or. en

Justificação

A proteção contra a utilização de categorias especiais de dados deve ser reforçada.

Alteração 369
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a identificar um titular 
de dados sem existir uma suspeita inicial 
de que o titular de dados tenha cometido 
ou venha a cometer um crime apenas será 
legal quando e na medida estritamente 
necessária à investigação de um crime 
grave ou à prevenção de um perigo claro 
e iminente, estabelecido com base em 
indícios factuais, à segurança pública, à 
existência do Estado ou à vida de pessoas. 
Não deve incluir ou gerar categorias 
especiais de dados pessoais referidas no 
artigo 8.º.

Or. en
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Justificação

Uma investigação genérica visando identificar eventuais suspeitos sem existir uma suspeita 
inicial contra os mesmos deve ter um limiar extremamente elevado. A alteração baseia-se 
numa decisão do Tribunal Constitucional alemão BVerfG BvR 518/02, 4.4.2006.

Alteração 370
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É proibida em todos os casos a 
definição de perfis que, de forma 
intencional ou não, tenha por efeito a 
discriminação contra pessoas singulares 
em função da origem racial ou étnica, do 
estatuto socioeconómico, das opiniões 
políticas, da religião ou de convicções 
filosóficas, da filiação sindical, da 
orientação sexual ou da identidade de 
género, ou que, de forma intencional ou 
não, conduza a medidas que tenham tais 
efeitos.

Or. en

Justificação

Devem ser reforçadas as disposições contra a definição de perfis com caráter 
discriminatório.

Alteração 371
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É proibida em todos os casos a 
definição de perfis que (de forma 
intencional ou não) tenha por efeito a 
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discriminação contra pessoas singulares 
em função da origem racial ou étnica, de 
opiniões políticas, da religião ou de 
convicções, da filiação sindical ou da 
orientação sexual ou de género, ou que 
(de forma intencional ou não) conduza a 
medidas que tenham tais efeitos.

Or. en

Justificação

A definição de perfis pode envolver riscos graves para os titulares de dados. Tende a reforçar 
as discriminações, tornando as decisões menos transparentes, e acarreta um inevitável risco 
de decidir erradamente. Por estes motivos, deve ser estritamente regulamentada: a sua 
utilização deve ser claramente limitada e, nos casos em que possa ser usada, devem existir 
salvaguardas contra a discriminação. A definição de perfis tende a ser inútil no caso de 
características muito raras, devido ao risco de falsos positivos. Além disso, existe um risco 
grave de utilização generalizada de perfis não fiáveis e (de facto) discriminatórios.

Alteração 372
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 373
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 374
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento faculte todas 
as informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais ao titular de 
dados de uma forma inteligível e numa 
linguagem clara e simples. Estas 
comunicações devem ser adaptadas ao 
titular de dados, mediante a utilização de 
uma linguagem simples e/ou de uma 
língua estrangeira, caso seja necessário.

Or. en

Alteração 375
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento faculte todas 

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

as informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais ao titular de 
dados de uma forma inteligível e numa 
linguagem clara e simples, adaptada ao 
titular de dados, em particular, quando as 
informações são dirigidas especificamente 
a uma criança.

Or. en

Alteração 376
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento faculte todas 
as informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais ao titular de 
dados de uma forma inteligível e numa 
linguagem clara e simples. Em especial, 
sempre que o titular de dados for uma 
criança, estas informações devem ser 
disponibilizadas de forma adaptada às 
crianças.

Or. en

Alteração 377
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento adote todas 
as medidas razoáveis para estabelecer os 
procedimentos de informação referidos no 
artigo 11.º e os procedimentos para o 

3. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento adote todas 
as medidas para estabelecer os 
procedimentos de informação referidos no 
artigo 11.º e os procedimentos para o 
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exercício dos direitos pelos titulares de 
dados referidos nos artigos 12.º a 17.º.

exercício dos direitos pelos titulares de 
dados referidos nos artigos 12.º a 17.º.

Or. en

Alteração 378
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 379
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas. Sempre que os 
pedidos sejam abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, ou à 
dimensão ou volume do pedido, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa pela prestação de 
informações ou adoção da medida 
solicitada, ou pode abster-se de a adotar. 
Neste caso, incumbe ao responsável pelo 
tratamento provar o caráter abusivo do 
pedido.

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas. Sempre que os 
pedidos sejam manifestamente abusivos, 
particularmente devido ao seu caráter 
repetitivo, o responsável pelo tratamento 
pode exigir o pagamento de uma taxa pela 
prestação de informações ou adoção da 
medida solicitada. Nesse caso, incumbe ao 
responsável pelo tratamento provar o 
caráter manifestamente abusivo do pedido.
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Or. en

Alteração 380
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas. Sempre que os 
pedidos sejam abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, ou à 
dimensão ou volume do pedido, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa pela prestação de 
informações ou adoção da medida 
solicitada, ou pode abster-se de a adotar. 
Neste caso, incumbe ao responsável pelo 
tratamento provar o caráter abusivo do 
pedido.

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas e apresentadas 
por escrito. Sempre que os pedidos sejam 
abusivos, particularmente devido ao seu 
caráter repetitivo, ou à dimensão ou 
volume do pedido, o responsável pelo 
tratamento pode exigir o pagamento de 
uma taxa pela prestação de informações ou 
adoção da medida solicitada, ou pode 
abster-se de a adotar. Neste caso, incumbe 
ao responsável pelo tratamento provar o 
caráter abusivo do pedido.

Or. en

Alteração 381
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas. Sempre que os 
pedidos sejam abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, ou à 
dimensão ou volume do pedido, o 

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas. Sempre que os 
pedidos sejam manifestamente abusivos, 
particularmente devido ao seu caráter 
repetitivo, o responsável pelo tratamento 
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responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa pela prestação de 
informações ou adoção da medida 
solicitada, ou pode abster-se de a adotar. 
Neste caso, incumbe ao responsável pelo 
tratamento provar o caráter abusivo do 
pedido.

pode exigir o pagamento de uma taxa 
razoável pela prestação de informações ou 
adoção da medida solicitada. Nesse caso, 
incumbe ao responsável pelo tratamento 
provar o caráter abusivo do pedido.

Or. en

Justificação

Alteração que harmoniza com o projeto de relatório sobre o regulamento relativo à proteção 
de dados. O responsável pelo tratamento não deve nunca poder recusar a adoção de medidas 
ou o fornecimento de informações que se baseiem num direito do titular de dados.

Alteração 382
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas. Sempre que os 
pedidos sejam abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, ou à 
dimensão ou volume do pedido, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa pela prestação de 
informações ou adoção da medida 
solicitada, ou pode abster-se de a adotar. 
Neste caso, incumbe ao responsável pelo 
tratamento provar o caráter abusivo do 
pedido.

5. Os Estados-Membros devem prever que 
as informações e eventuais medidas 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
na sequência de um pedido previsto nos 
n.ºs 3 e 4 sejam gratuitas.

Or. en

Alteração 383
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.°-A
Direitos relativos aos destinatários

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento de dados 
notifique qualquer alteração, retificação 
ou apagamento efetuado em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º da 
presente Diretiva ou por outros motivos, a 
cada destinatário a quem foram revelados 
os dados, e que obtenha informações 
sobre as medidas tomadas no seguimento 
desta notificação, a menos que tal se 
revele impossível ou implique um esforço 
desproporcionado.

Or. en

Alteração 384
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
responsável pelo tratamento adote todas 
as medidas adequadas para fornecer ao 
titular dos dados pelo menos as seguintes 
informações: 

Suprimido

(a) Identidade e contactos do responsável 
pelo tratamento e do delegado para a 
proteção de dados;
(b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam;
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(c) Período de conservação dos dados 
pessoais; 
(d) Existência do direito de solicitar ao 
responsável pelo tratamento o acesso aos 
dados pessoais que lhe digam respeito, e a 
sua retificação ou apagamento, ou a 
limitação do seu tratamento; 
(e) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo referida no artigo 
39.º, e de obter os contactos desta 
autoridade;
(f) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo nos países terceiros ou a nível 
das organizações internacionais;
(g) Quaisquer outras informações, na 
medida em que sejam necessárias para 
assegurar à pessoa em causa um 
tratamento leal, tendo em conta as 
circunstâncias específicas em que os 
dados pessoais são tratados.
2. Sempre que os dados pessoais tiverem 
sido recolhidos junto do titular de dados, 
o responsável pelo tratamento deve 
informá-lo, para além da informação 
referida no n.º 1, do caráter obrigatório 
ou facultativo de fornecer os dados 
pessoais, bem como das eventuais 
consequências de não fornecer esses 
dados.
3. O responsável pelo tratamento deve 
comunicar as informações referidas no 
n.º 1:
(a) No momento da recolha dos dados 
pessoais junto do titular de dados; ou 
(b) Sempre que os dados não forem 
recolhidos junto do titular de dados, no 
momento do seu registo ou num prazo 
razoável após a recolha dos dados, tendo 
em conta as circunstâncias específicas em 
que os dados foram tratados.
4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o
adiamento, a limitação da prestação das 
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informações, ou a sua não prestação, aos 
titulares de dados na medida e enquanto 
tal limitação, parcial ou total, constitua 
uma medida necessária e proporcionada 
numa sociedade democrática, tendo 
devidamente em conta os interesses 
legítimos do titular de dados:
(a) Para evitar que constituam um entrave 
a inquéritos, investigações, ou 
procedimentos oficiais ou judiciais;
(b) Para evitar prejudicar a prevenção, 
deteção, investigação, repressão de 
infrações penais ou a execução de 
sanções penais;
(c) Para proteger a segurança pública;
(d) Para proteger a segurança nacional;
(e) Para proteger os direitos e as 
liberdades de outrem.
5. Os Estados-Membros podem 
determinar categorias de tratamento de 
dados suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade em parte, das derrogações 
previstas no n.º 4.

Or. de

Justificação

O único direito que aqui se restringe diz respeito à informação não solicitada por ocasião da 
recolha de dados, que, ao invés, deve estar sujeita às regras dos Estados-Membros. O direito 
do titular dos dados à informação referida no artigo 12.º não será afetado.

Alteração 385
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Base jurídica e finalidades do 
tratamento a que os dados pessoais se 
destinam;
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Or. en

Justificação

Os titulares dos dados devem ser informados sobre a base jurídica que preside à recolha dos 
seus dados pessoais. Tal permite assegurar que o responsável pelo tratamento tem sempre 
conhecimento da base jurídica das suas atividades aquando da recolha de dados pessoais.

Alteração 386
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, incluindo 
nos países terceiros ou a nível das 
organizações internacionais;

(f) Destinatários dos dados pessoais, 
incluindo nos países terceiros ou a nível 
das organizações internacionais, bem como 
sobre o eventual acesso aos dados ao 
abrigo da regulamentação desse país 
terceiro ou dessa organização 
internacional;

Or. en

Alteração 387
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Caso o responsável pelo tratamento 
processe os dados pessoais nos termos do 
artigo 9.º, n.º 1, informações sobre a 
existência de tratamento para uma 
medida do tipo a que se refere o artigo 9.º, 
n.º 1, e os efeitos esperados desse 
tratamento no titular dos dados;

Or. en
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Alteração 388
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Caso o responsável pelo tratamento 
processe os dados pessoais nos termos do 
artigo 9.º, n.º 1, informações sobre a 
existência de tratamento para uma 
medida do tipo a que se refere o artigo 9.º, 
n.º 1, e os efeitos esperados desse 
tratamento no titular dos dados;

Or. en

Justificação

As informações devem ser disponibilizadas caso haja uma definição de perfis.

Alteração 389
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-B) Informações relativas a medidas 
específicas de segurança tomadas para 
proteger os dados pessoais;

Or. en

Alteração 390
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 1 – alínea f-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(f-B) Informações relativas a medidas 
específicas de segurança tomadas para 
proteger os dados pessoais;

Or. en

Alteração 391
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os dados pessoais não 
sejam recolhidos junto do titular de dados, 
o responsável pelo tratamento deve 
informar o titular de dados, além de 
prestar as informações referidas no n.º 1, 
sobre a origem dos dados.

Or. en

Alteração 392
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os dados pessoais não 
sejam recolhidos junto do titular de dados, 
o responsável pelo tratamento deve 
informar o titular de dados, além de 
prestar as informações referidas no n.º 1, 
sobre a origem dos dados.

Or. en
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Alteração 393
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o 
adiamento, a limitação da prestação das 
informações, ou a sua não prestação, aos 
titulares de dados na medida e enquanto 
tal limitação, parcial ou total, constitua 
uma medida necessária e proporcionada 
numa sociedade democrática, tendo 
devidamente em conta os interesses 
legítimos do titular de dados:

Suprimido

(a) Para evitar que constituam um entrave 
a inquéritos, investigações, ou 
procedimentos oficiais ou judiciais;
(b) Para evitar prejudicar a prevenção, 
deteção, investigação, repressão de 
infrações penais ou a execução de 
sanções penais;
(c) Para proteger a segurança pública;
(d) Para proteger a segurança nacional;
(e) Para proteger os direitos e as 
liberdades de outrem.

Or. pt

Alteração 394
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o adiamento, 
a limitação da prestação das informações, 
ou a sua não prestação, aos titulares de 

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o adiamento 
ou a limitação da prestação das 
informações aos titulares de dados na 
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dados na medida e enquanto tal limitação, 
parcial ou total, constitua uma medida 
necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, tendo devidamente 
em conta os interesses legítimos do titular 
de dados:

medida e enquanto tal limitação, parcial ou 
total, constitua uma medida necessária e 
proporcionada numa sociedade 
democrática, tendo devidamente em conta 
os direitos fundamentais e os interesses 
legítimos do titular de dados, com base 
numa análise concreta e individual de 
cada caso específico:

Or. en

Alteração 395
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o adiamento,
a limitação da prestação das informações, 
ou a sua não prestação, aos titulares de 
dados na medida e enquanto tal limitação, 
parcial ou total, constitua uma medida 
necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, tendo devidamente 
em conta os interesses legítimos do titular 
de dados:

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o adiamento 
ou a limitação da prestação das 
informações aos titulares de dados na 
medida e enquanto tal limitação, parcial ou 
total, constitua uma medida necessária e 
proporcionada numa sociedade 
democrática, tendo devidamente em conta 
os direitos e garantias do titular de dados:

Or. pt

Alteração 396
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o adiamento, 
a limitação da prestação das informações, 
ou a sua não prestação, aos titulares de 

4. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas prevendo o adiamento 
ou a limitação da prestação das 
informações aos titulares de dados na 
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dados na medida e enquanto tal limitação, 
parcial ou total, constitua uma medida
necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, tendo devidamente 
em conta os interesses legítimos do titular 
de dados:

medida e enquanto tal limitação, parcial ou 
total, seja estritamente necessária e 
proporcionada numa sociedade 
democrática, tendo devidamente em conta 
os direitos fundamentais e os interesses 
legítimos do titular de dados:

Or. en

Alteração 397
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para proteger a segurança nacional; Suprimido

Or. en

Alteração 398
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem 
determinar categorias de tratamento de 
dados suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade em parte, das derrogações 
previstas no n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 399
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem 
determinar categorias de tratamento de 
dados suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade em parte, das derrogações 
previstas no n. 4.

Suprimido

Or. pt

Alteração 400
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem determinar 
categorias de tratamento de dados 
suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade em parte, das derrogações 
previstas no n.º 4.

5. Os Estados-Membros determinam que o 
responsável pelo tratamento deve avaliar, 
em cada caso específico e através de uma 
análise concreta e individual, se se 
aplicam as limitações parciais ou totais 
por um dos motivos previstos no n.º 4.

Or. en

Alteração 401
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem determinar 
categorias de tratamento de dados 
suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade ou em parte, das derrogações 
previstas no n.º 4.

5. Os Estados-Membros determinam que 
o responsável pelo tratamento deve 
avaliar, em cada caso específico e através 
de uma análise concreta e individual, se 
se aplicam as limitações parciais ou totais 
por um dos motivos previstos no n.º 4. Os 
Estados-Membros podem também
determinar categorias de tratamento de 
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dados suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade ou em parte, das derrogações 
previstas no n.º 4, alíneas a), b), c) e d).

Or. en

Alteração 402
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros podem determinar 
categorias de tratamento de dados 
suscetíveis de serem objeto, na sua 
integralidade ou em parte, das derrogações 
previstas no n.º 4.

5. Os Estados-Membros determinam que 
o responsável pelo tratamento deve 
avaliar, em cada caso específico e através 
de uma análise concreta e individual, se 
se aplicam as limitações parciais ou totais 
por um dos motivos previstos no n.º 4. A 
legislação do Estado-Membro pode
também determinar categorias de 
tratamento de dados suscetíveis de serem 
objeto, na sua integralidade ou em parte, 
das derrogações previstas no n.º 4, 
alíneas a), b), c) e d).

Or. en

Alteração 403
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Informação do titular dos dados

1. Os Estados-Membros garantem que o 
titular dos dados seja informado da 
recolha ou tratamento dos seus dados 
pessoais pelo responsável pelo tratamento, 
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em conformidade com a legislação 
nacional respetiva.
2. Se tiverem sido transmitidos ou 
disponibilizados dados pessoais entre 
Estados-Membros, cada um deles pode, de 
acordo com as respetivas disposições 
nacionais como referido no n.º 1, solicitar 
ao outro Estado-Membro que não informe 
o titular dos dados. Nesse caso, este 
último Estado-Membro não informará a 
pessoa em causa sem o consentimento 
prévio do primeiro Estado-Membro.

Or. de

Justificação

O único direito que aqui se restringe diz respeito à informação não solicitada por ocasião da 
recolha de dados, que, ao invés, deve estar sujeita às regras dos Estados-Membros. O direito 
do titular dos dados à informação referida no artigo 12.º não será afetado.

Alteração 404
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Finalidades do tratamento; (a) Finalidades do tratamento, bem como 
as bases jurídicas do tratamento;

Or. en

Alteração 405
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Destinatários ou categorias de 
destinatários a quem os dados pessoais 

(c) Destinatários a quem os dados pessoais 
foram divulgados, incluindo todos os 
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foram divulgados, em especial quando os 
destinatários estão estabelecidos em países 
terceiros;

destinatários estabelecidos em países 
terceiros;

Or. en

Alteração 406
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Destinatários ou categorias de 
destinatários a quem os dados pessoais 
foram divulgados, em especial quando os 
destinatários estão estabelecidos em países 
terceiros;

(c) Destinatários a quem os dados pessoais 
foram divulgados, em especial quando os 
destinatários estão estabelecidos em países 
terceiros;

Or. en

Justificação

O titular de dados necessita saber exatamente para quem foram transferidos os seus dados, a 
fim de assegurar que os direitos ao abrigo da presente Diretiva possam também ser exercidos 
em relação a outros responsáveis pelo tratamento.

Alteração 407
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 408
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Comunicação dos dados pessoais em 
fase de tratamento e quaisquer informações 
disponíveis sobre a origem desses dados e, 
se for o caso, informações compreensíveis 
sobre a lógica subjacente a qualquer 
tratamento automatizado dos dados.

Or. en

Alteração 409
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea g-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Importância e consequências 
previstas de tal tratamento, pelo menos no 
caso da definição de perfis;

Or. en

Alteração 410
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea g-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Importância e consequências 
previstas de tal tratamento, pelo menos no 
caso das medidas referidas no artigo 9.º.

Or. en
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Justificação

A alteração refere-se à definição de perfis e é semelhante à proposta do regulamento geral de 
proteção de dados. 

Alteração 411
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 1 – alínea g-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) No caso de medidas com base em 
perfis, informações relevantes sobre a 
lógica utilizada na definição de perfis.

Or. en

Alteração 412
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever o 
direito do titular de dados de obter do 
responsável pelo tratamento uma cópia dos 
dados pessoais em fase de tratamento.

2. Os Estados-Membros devem prever o 
direito do titular de dados de obter do 
responsável pelo tratamento uma cópia dos 
dados pessoais em fase de tratamento.
Sempre que o titular dos dados apresentar 
o pedido por via eletrónica, a informação 
deve ser fornecida por meios eletrónicos, 
salvo se solicitado de outra forma pela 
pessoa em causa.

Or. en

Alteração 413
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever o 
direito do titular de dados de obter do 
responsável pelo tratamento uma cópia dos 
dados pessoais em fase de tratamento.

2. Os Estados-Membros devem prever o 
direito do titular de dados de obter do 
responsável pelo tratamento uma cópia dos 
dados pessoais em fase de tratamento. 
Sempre que o titular dos dados apresentar 
o pedido por via eletrónica, a informação 
deve ser fornecida num formato 
eletrónico e interoperável que permita a 
utilização sem restrições pelo titular dos 
dados, salvo se solicitado de outra forma 
pela pessoa em causa.

Or. en

Justificação

No século XXI é razoável que o titular de dados tenha a expectativa de receber a cópia dos 
seus dados pessoais em formato eletrónico. Este formato tem de ser interoperável para que o 
titular de dados os possa voltar a utilizar.

Alteração 414
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

A questão crucial do direito de acesso deve depender, sempre, de circunstâncias específicas.

Alteração 415
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 416
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt
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Alteração 417
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas para limitar, total ou 
parcialmente, o direito de acesso do titular 
de dados, na medida em que tal limitação 
total ou parcial constitua uma medida 
necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, respeitando o 
conteúdo essencial dos direitos e 
liberdades fundamentais do titular de 
dados, nos termos do artigo 52º da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia:

Or. pt

Alteração 418
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 419
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas para limitar, total ou 
parcialmente, o direito de acesso do titular 
de dados, na medida e no período em que 
tal limitação total ou parcial constitua uma 
medida necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática, tendo devidamente 
em conta os direitos fundamentais e os 
interesses legítimos do titular de dados, 
com base numa análise concreta e 
individual de cada caso específico:

Or. en

Alteração 420
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros podem adotar 
medidas legislativas para limitar, total ou 
parcialmente, o direito de acesso do titular 
de dados, na medida e no período em que 
tal limitação total ou parcial constitua uma 
medida necessária e rigorosamente 
proporcionada numa sociedade 
democrática, tendo devidamente em conta 
os interesses legítimos e os direitos 
fundamentais do titular de dados, com 
base numa análise concreta e individual 
de cada caso específico:

Or. en
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Justificação

As limitações do direito de acesso aos dados têm de ser decididas caso a caso.

Alteração 421
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 422
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Para proteger a segurança pública; Suprimido

Or. en

Alteração 423
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para proteger a segurança nacional; Suprimido

Or. en
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Alteração 424
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para proteger a segurança nacional; Suprimido

Or. en

Alteração 425
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Para proteger o titular dos dados ou os 
direitos e as liberdades de outrem.

Or. de

Alteração 426
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Para proteger os direitos e as liberdades 
de terceiros;

Or. pt

Alteração 427
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A recusa de conceder o direito de acesso deve depender, sempre, de circunstâncias 
específicas.

Alteração 428
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pt

Alteração 429
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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derrogações previstas no n.º 1.

Or. en


