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Alteração 1829
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A fim de evitar encargos administrativos adicionais e desnecessários, deve restringir-se a 
responsabilidade a um único ponto de entrada, isto é, ao responsável pelo tratamento.

Alteração 1830
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante deve poder demonstrar, a 
pedido da autoridade de controlo, a 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 1831
Jan Mulder
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação das
operações de tratamento de dados, se essas 
operações cnstituírem um risco, nos 
termos do artigo 33.º, n.º 2, para que 
possa, a todo o momento, demonstrar a 
conformidade com o presente 
regulamento. 

Or. en

Alteração 1832
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1833
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Deve ser afirmado com caráter geral um princípio claro e universal de prestação de contas: 
os responsáveis pelo tratamento devem mostrar-se sempre disponíveis para informar 
devidamente as autoridades que o requeiram sobre todas as operações de tratamento de 
dados sob a sua responsabilidade.

Alteração 1834
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada responsável pelo tratamento 
mantém uma visão global de todas as 
operações de tratamento de dados 
efetuadas sob a sua responsabilidade que 
apresentam um elevado nível de risco 
para os direitos fundamentais dos 
titulares dos dados, nomeadamente do 
direito à vida privada, nos termos do 
resultado da avaliação de impacto sobre a 
privacidade como referido no artigo 33.º.

Or. en

Justificação

The organisational size criterion (>250 employees) is not useful to differentiate between 
organisations with respect to the scope of this article. Instead, a risk-based approach in 
Article 28 would be better suited to achieve the goals of this Regulation, similar to the 
notification requirement of Article 18 of the current Directive, which this article replaces. The 
Directive allowed for the exemption of a wide range of processing categories, which do not 
pose a significant risk for the fundamental rights of the data subject. It is therefore consistent 
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to allow also for a similar risk-based exemption with regard to the documentation 
requirements under Article 28 and to limit those to processing that pose a high degree of risk 
for the data subject. Although organisations with a high maturity level in compliance and risk 
management would consider the documentation of data processing sound risk management, 
requiring all organisations to document each and every form of data processing taking place 
in the organisation (from the main customer database down to the department birthday list) 
would place an excessive and disproportional burden on organisations, and would not be 
consistent with the statements of the Commission with regard to implementation cost. In order 
to determine a high degree of risk, reference is made to the privacy impact assessment of 
Article 33. When the privacy impact assessment indicates a high degree of risk, the 
documentation obligation is triggered.

Alteração 1835
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A presente alteração pretende melhorar a eficiência da obrigatoriedade de documentação.

Alteração 1836
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 

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

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

Or. en

Alteração 1837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1838
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr



PE506.166v03-00 8/142 AM\929511PT.doc

PT

Alteração 1839
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, mantêm a documentação das 
operações de tratamento de dados 
efetuadas sob a sua responsabilidade 
relativas às práticas de tratamento de 
dados, incluindo o motivo pelo qual o 
tratamento de dados foi realizado e para 
que responsável pelo tratamento de dados. 

Or. en

Alteração 1840
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1841
Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sem prejuízo das outras disposições 
do presente regulamento, cada 
responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante mantêm a documentação 
das transferências de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional, incluindo o nome desse
país terceiro ou dessa organização 
internacional, da organização, da 
empresa, da organização pública ou da 
autoridade competente em causa, da base 
jurídica da transferência e, no caso das 
transferências referidas no artigo 44.º, 
n.º 1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas.

Or. en

Alteração 1842
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A obrigação imposta ao responsável 
pelo tratamento não se aplica às PME que 
efetuam o tratamento de dados apenas 
como atividade acessória da venda de 
bens ou serviços. A atividade acessória 
deve ser definida como atividade 
empresarial ou não comercial que não 
está associada às atividades principais de 
uma empresa. No que diz respeito à 
proteção de dados, as atividades de 
tratamento de dados que não representam 
mais de 50 % do volume de negócios da 
empresa serão consideradas uma 
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atividade acessória.

Or. en

Alteração 1843
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;
(b) Nome e contactos do responsável pela 
proteção dos dados, caso existam;
(c) Finalidades do tratamento, incluindo 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);
(d) Descrição das categorias de titulares 
de dados e das categorias de dados 
pessoais que lhes digam respeito;
(e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;
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(g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;
(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 1844
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1845
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Os contactos do responsável pelo tratamento são do conhecimento do responsável pelo 
tratamento e irrelevantes para a documentação; o nome e o contacto do delegado para a 
proteção de dados são do conhecimento do responsável pelo tratamento. A documentação por 
conjunto de operações de tratamento seria um encargo de cumprimento pouco razoável para 
o responsável pelo tratamento, já que os delegados para a proteção de dados mudam.

Alteração 1846
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Esta documentação deve consistir, pelo 
menos, nas informações referidas no 
artigo 14.º.

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;
(b) Nome e contactos do responsável pela 
proteção dos dados, caso existam;
(c) Finalidades do tratamento, incluindo 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);
(d) Descrição das categorias de titulares 
de dados e das categorias de dados 
pessoais que lhes digam respeito;
(e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
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transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;
(g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;
(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Or. en

Justificação

O conteúdo do artigo 28.º relativo às obrigações de documentação é transferido para o 
artigo 14.º relativo aos direitos de informação. A proposta de regulamento pode ser 
simplificada através da fusão da informação e da documentação, que, na sua essência, 
constituem duas faces da mesma moeda. Uma tal medida reduzirá os encargos 
administrativos para os responsáveis pelo tratamento dos dados e tornará mais fácil a 
compreensão e o exercício dos direitos por parte das pessoas. Ver também alterações ao 
artigo 14.º.

Alteração 1847
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 1848
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Essa documentação deve consistir nas 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 1849
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento e, caso exista, do representante;

Or. en

Alteração 1850
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;

(a) Nome e contactos do subcontratante 
conjunto;

Or. de

Alteração 1851
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os contactos do responsável pelo tratamento são do conhecimento do responsável pelo 
tratamento e irrelevantes para a documentação; o nome e o contacto do delegado para a 
proteção de dados são do conhecimento do responsável pelo tratamento. A documentação por 
conjunto de operações de tratamento seria um encargo de cumprimento pouco razoável para 
o responsável pelo tratamento, já que os delegados para a proteção de dados mudam.

Alteração 1852
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 28 – ponto 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 1853
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Nome e contactos da organização ou 
do agente responsável pela proteção dos 
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dados, caso existam;

Or. en

Alteração 1854
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1855
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) Finalidades genéricas do tratamento;

Or. en

Alteração 1856
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) As informações de acordo com o artigo 
14.º, n.º 1, caso o subcontratante atue por 
conta de um responsável direto pelo 
tratamento;

Or. de

Alteração 1857
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1858
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) As informações de acordo com o 
artigo 14.º, n.º 2, caso o subcontratante 
atue por conta de um responsável indireto 
pelo tratamento;

Or. de

Alteração 1859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1860
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1861
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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legítimos que prosseguem;

Or. de

Justificação

Tornou-se supérflua devido à disposição acima mencionada.

Alteração 1862
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1863
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 1864
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Tornou-se supérflua devido à disposição acima mencionada.

Alteração 1865
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\929511PT.doc 21/142 PE506.166v03-00

PT

Or. en

Alteração 1866
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1867
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Tornou-se supérflua devido à disposição acima mencionada.

Alteração 1868
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea g) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

(g) Uma indicação geral dos prazos fixados 
para a política de apagamento ou 
conservação de dados aplicável a 
diferentes categorias de dados;

Or. en

Alteração 1869
Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Alteração proposta pelo Conselho Superior do Notariado francês: a conservação da 
documentação imposta a todos os responsáveis pelo tratamento contém várias informações 
obrigatórias (artigo 28.o). Ora, determinadas categorias de dados não devem ser apagadas e 
devem ser armazenadas. A referida possibilidade de armazenagem não está incluída no 
projeto de regulamento. É conveniente distinguir na documentação os prazos para o 
apagamento dos dados dos prazos para o armazenamento dos dados.

Alteração 1870
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 28 – ponto 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Uma indicação geral dos prazos fixados 
para o apagamento das diferentes 

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

Or. es

Justificação

Deve ocorrer com uma certa flexibilidade, pois são numerosos os tratamentos onde este dado 
nem sempre pode ser fornecido ou só pode ser duma forma muito genérica.

Alteração 1871
Hélène Flautre

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1872
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Sempre que o subcontratante 
efetuar o tratamento de dados num país 
terceiro, uma indicação geral das 
obrigações nacionais do direito do país 
terceiro;

Or. en

Justificação

No caso de uma obrigação nacional no direito de um país terceiro ser do interesse do titular 
dos dados.
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Alteração 1873
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Suprimido

Or. de

Justificação

Tornou-se supérflua devido à disposição acima mencionada.

Alteração 1874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 1875
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en
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Alteração 1876
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, quando por esta solicitado.

Suprimido

Or. en

Alteração 1877
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, quando por esta solicitado.

Suprimido

Or. de

Justificação

Enunciado transferido para o artigo 29.º, n.º 3.

Alteração 1878
Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente ao titular dos dados e à 
autoridade de controlo, quando por estes
solicitado.

Or. en

Alteração 1879
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e, caso 
exista, o representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

Or. fr

Justificação

A fim de evitar encargos administrativos adicionais e desnecessários, deve restringir-se a 
responsabilidade a um único ponto de entrada, isto é, ao responsável pelo tratamento.

Alteração 1880
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento ou, caso 
exista, o representante do responsável pelo 
tratamento disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

Or. en

Justificação

Em todos os casos, o responsável pelo tratamento deve disponibilizar a documentação 
existente à autoridade de controlo. É proposta uma obrigação correspondente para o 
subcontratante no artigo 26.º.

Alteração 1881
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e, caso 
exista, o representante do responsável pelo 
tratamento disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

Or. en

Alteração 1882
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado. No entanto, deve 
dar-se igual ênfase e importância às boas 
práticas e ao cumprimento e não apenas à 
conclusão da documentação. 

Or. en

Alteração 1883
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

3. O responsável pelo tratamento e, caso 
exista, o representante do responsável pelo 
tratamento disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

Or. en

Alteração 1884
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento e o 3. O responsável pelo tratamento e, caso 
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subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

exista, o representante do responsável pelo 
tratamento disponibilizam a documentação 
existente à autoridade de controlo, quando 
por esta solicitado.

Or. en

Alteração 1885
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de um grupo de empresas 
em que cada responsável pelo tratamento 
de dados dentro do grupo de empresas 
realiza, substancialmente, o mesmo tipo 
de operação de tratamento, será mantido 
apenas um conjunto de documentação ao 
nível do grupo.

Or. en

Alteração 1886
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sempre que um responsável pelo 
tratamento contrate um subcontratante, o 
responsável pelo tratamento é responsável 
pela manutenção da documentação 
referida no artigo 28.º, n.º 1, e pode 
solicitar ao subcontratante assistência na 
compilação da informação.

Or. en
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Alteração 1887
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As obrigações referidas nos n.os 1 e 2 
não se aplicam a pessoas singulares que 
tratem dados pessoais sem qualquer fim 
comercial.

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

Or. de

Alteração 1888
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A obrigação referida no n.º 1 não se 
aplica a pessoas singulares que tratem 
dados pessoais sem qualquer fim 
comercial.

(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.
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Or. en

Alteração 1889
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As obrigações referidas nos n.os 1 e 2 
não se aplicam a pessoas singulares que 
tratem dados pessoais sem qualquer fim 
comercial.

(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

Or. en

Justificação

Uma vez que a dimensão é irrelevante, o artigo 28.º, n.º 4, alínea b), pode ser suprimido.

Alteração 1890
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As obrigações referidas nos n.os 1 e 2 
não se aplicam a pessoas singulares que 
tratem dados pessoais sem qualquer fim 
comercial.

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

Or. en

Alteração 1891
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.o 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A fim de evitar encargos administrativos adicionais e desnecessários, deve restringir-se a 
responsabilidade a um único ponto de entrada, isto é, ao responsável pelo tratamento.

Alteração 1892
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

4. As obrigações referidas nos n.os 1, 2 e 3 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes seguintes:

Or. en
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Alteração 1893
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1894
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1895
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1896
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 1897
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou

(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial, a 
menos que os dados pessoais sejam 
disponibilizados a um número 
considerável de pessoas ou que uma
quantidade considerável de dados 
pessoais sobre os titulares dos dados seja 
tratada, combinada ou harmonizada com 
outros dados pessoais;

Or. en

Alteração 1898
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

Suprimido

Or. en

Alteração 1899
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

Suprimido

Or. en

Alteração 1900
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados pessoais 
unicamente no âmbito de uma atividade 
acessória da sua atividade principal.

(b) Empresas ou organismos com menos de 
250 assalariados que tratem dados pessoais 
unicamente no âmbito de uma atividade 
acessória da sua atividade principal, a 
menos que a empresa ou organização 
efetue o tratamento de certas categorias 
de dados pessoais sensíveis, como definido 
nos termos do artigo 9.º, n.º 1.
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Or. en

Justificação

Foram introduzidos requisitos pormenorizados relativos à documentação com a intenção 
provável de melhorar a privacidade dos dados. A proposta sugere que estes requisitos não se 
apliquem a organizações definidas nos termos do artigo 28.º, n.º 4, alínea b). Não deve existir 
um nível mais baixo de proteção baseado no número de assalariados de uma organização 
sempre que o tratamento de dados diga respeito a dados considerados sensíveis nos termos 
do artigo 9.º, n.º 1.

Alteração 1901
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa ou uma organização com 
mais de 250 assalariados proceda ao 
tratamento de dados exclusivamente como 
atividade acessória das suas atividades 
principais.

(b) Uma empresa ou uma organização 
proceda ao tratamento de dados 
exclusivamente como atividade acessória 
das suas atividades principais.

Or. en

Justificação

O limite de 250 assalariados coloca os empregadores numa situação de desigualdade, é 
discriminatório para as empresas de maior dimensão e não é de todo necessário para a 
consecução do objetivo fixado. O número de assalariados não tem qualquer correlação com 
o volume ou o tipo de dados pessoais conservados pelo organismo. Uma pequena 
organização com poucos assalariados pode gerir um grande volume de dados pessoais, 
delegados e vice-versa. Por outro lado, é difícil interpretar esse limite em todas as suas 
vertentes.

Alteração 1902
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa ou uma organização com 
mais de 250 assalariados proceda ao 
tratamento de dados exclusivamente como 
atividade acessória das suas atividades 
principais.

(b) Uma empresa ou uma organização com 
menos de 500 assalariados proceda ao 
tratamento de dados exclusivamente como 
atividade acessória das suas atividades 
principais.

Or. en

Alteração 1903
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

(b) Empresas ou organismos com menos de
50 assalariados que tratem dados pessoais
de menos de 250 titulares de dados
unicamente no âmbito de uma atividade
acessória da sua atividade principal.

Or. de

Alteração 1904
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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representante do responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 1905
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1906
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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representante do responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 1907
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 14.º já inclui a delegação de competências.

Alteração 1908
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 

Suprimido
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referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 1909
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1910
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 

Suprimido
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referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 1911
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1912
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

aplicáveis à documentação referida no n.º 
1, para ter em conta, nomeadamente, as 
obrigações do responsável pelo tratamento 
e do subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Or. es

Alteração 1913
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação 
referida no n.º 1. Esses atos de execução 
devem ser adotados pelo procedimento 
de exame a que se refere o artigo 87.º, n.º 
2.

Suprimido

Or. de

Justificação

Previsto no artigo 14.º.

Alteração 1914
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1916
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Para assegurar a harmonização dos 
requisitos na União, a Comissão pode 
elaborar formulários normalizados para a 
documentação referida no n.º 1. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1917
Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. É atribuída ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados a tarefa de adotar 
orientações para o formato da 
documentação referido no n.º 1.

Or. en

Alteração 1918
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

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

Alteração 1919
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, cooperam, mediante pedido, 
com a autoridade de controlo no exercício 
das suas funções, particularmente no 
fornecimento das informações referidas no 
artigo 53.º, n.º 2, alínea a), e facultando-lhe 
o acesso previsto na alínea b) desse 
número. O responsável pelo tratamento e 
o subcontratante, bem como, caso exista, 
o representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, com base num pedido que 
especifique as razões que a levam a 
requerer o acesso aos documentos.

Or. en

Alteração 1920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE506.166v03-00 46/142 AM\929511PT.doc

PT

controlo. controlo.

Or. es

Justificação

Falta uma referência ao representante para os casos de responsáveis que estão no exterior 
da UE.

Alteração 1921
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A O responsável pelo tratamento, o seu 
representante e o subcontratante 
disponibilizam a documentação existente, 
nos termos do artigo 14.º ou 28.º, à 
autoridade de controlo, quando por esta 
solicitada.

Or. de

Alteração 1922
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa, atendendo às 
técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. en



AM\929511PT.doc 47/142 PE506.166v03-00

PT

Justificação

O artigo é adaptado à redação da Diretiva sobre a Privacidade para evitar dois conjuntos 
diferentes de regras para uma única empresa.

Alteração 1923
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa, atendendo às 
técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. en

Alteração 1924
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias, incluindo a 
atribuição de pseudónimos, para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. en
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Alteração 1925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas técnicas 
e organizativas necessárias para assegurar 
um nível de segurança adaptado aos riscos 
que o tratamento representa e à natureza 
dos dados pessoais a proteger, atendendo 
às técnicas mais recentes.

Or. en

Alteração 1926
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o
subcontratante aplicam as medidas 
técnicas e organizativas necessárias para 
assegurar um nível de segurança adaptado 
aos riscos que o tratamento representa e à 
natureza dos dados pessoais a proteger, 
atendendo às técnicas mais recentes e aos 
custos resultantes da sua aplicação.

1. Atendendo aos conhecimentos 
tecnológicos disponíveis e aos custos de
aplicação, o responsável pelo tratamento 
aplica as medidas técnicas e organizativas 
necessárias para assegurar um nível de 
segurança ao tratamento de dados pessoais 
que seja adequado:

(a) aos danos suscetíveis de serem 
causados por um tratamento não 
autorizado ou ilegal, ou perda, destruição 
ou danos acidentais, como mencionado 
no artigo 5.º, n.º 1, alínea e-A), e 
(b) à natureza e ao âmbito dos dados a 
tratar.
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Or. en

Justificação

Esta redação é mais adequada.

Alteração 1927
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos dw aplicação, tal 
política de segurança deve incluir:
(a) a capacidade de assegurar que a 
integridade dos dados pessoais seja
validada;
(b) a capacidade de assegurar a 
confidencialidade, a integridade, a 
disponibilidade e a resiliência 
permanentes dos sistemas e dos serviços 
de tratamento de dados pessoais;
(c) a capacidade de restabelecer a 
disponibilidade e o acesso aos dados de 
forma atempada no caso de um incidente 
físico ou técnico que afete a 
disponibilidade, a integridade e a 
confidencialidade dos sistemas e dos 
serviços de informação;
(d) no caso de tratamento de dados 
pessoais sensíveis de acordo com os 
artigos 8.º e 9.º, medidas de segurança 
adicionais para assegurar o conhecimento 
da situação de risco e a capacidade de 
adotar medidas preventivas, corretivas e 
atenuantes, em tempo quase real, contra 
vulnerabilidades ou incidentes detetados 
que possam constituir um risco para os 
dados;
(e) um processo para testar, apreciar e 
avaliar regularmente a eficácia das 



PE506.166v03-00 50/142 AM\929511PT.doc

PT

políticas, dos procedimentos e dos planos 
de segurança destinados a assegurar a 
eficácia contínua.

Or. en

Justificação

Promoção da proteção física de dados e segurança da rede. 

Alteração 1928
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de
dados pessoais.

2. As medidas referidas no n.º 1 devem, 
pelo menos:

(a) garantir que apenas o pessoal 
autorizado possa ter acesso aos dados 
pessoais para fins autorizados a nível 
legal,
(b) assegurar a proteção dos dados 
pessoais armazenados ou transmitidos
contra a destruição acidental ou ilegal, a 
perda ou a alteração acidental e o 
armazenamento, o tratamento, o acesso 
ou a divulgação não autorizados ou 
ilegais; e
(c) garantir a aplicação de uma política de 
segurança relativa ao tratamento dos
dados pessoais.

Or. en
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Justificação

O artigo é adaptado à redação da Diretiva sobre a Privacidade para evitar dois conjuntos 
diferentes de regras para uma única empresa.

Alteração 1929
Joanna Senyszyn

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais.

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais. Sempre que um 
responsável pelo tratamento realizar uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados, nos termos do artigo 33.º, os 
resultados dessa avaliação devem ser tidos 
em conta na avaliação dos riscos.

Or. en

Alteração 1930
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas 
técnicas e organizativas necessárias para 
assegurar um nível de segurança 
adaptado aos riscos que o tratamento 
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ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais.

representa e à natureza dos dados 
pessoais a proteger, tais como a atribuição 
de pseudónimos, atendendo às técnicas 
mais recentes e aos custos resultantes da 
sua aplicação.

Or. en

Alteração 1931
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante adotam, na sequência de 
uma avaliação de riscos, as medidas 
referidas no n.º 1 para proteger os dados 
pessoais contra a destruição acidental ou 
ilícita e a perda acidental, e para evitar 
qualquer forma de tratamento ilícito, em 
especial a divulgação, a difusão, ou o 
acesso, não autorizados, ou a alteração de 
dados pessoais.

2. Em cumprimento do princípio disposto 
no artigo 5.º, n.º 1, alínea e-A), o 
responsável pelo tratamento tem em conta 
todas as orientações relevantes elaboradas 
pela autoridade de controlo no âmbito do 
artigo 38.º.

Or. en

Justificação

A orientação das autoridades de controlo nacionais pode ser útil para os responsáveis pelo 
tratamento em termos de implementação de medidas de segurança relativas ao tratamento de 
dados.

Alteração 1932
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As obrigações jurídicas referidas nos 
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n.os 1 e 2 que exijam o tratamento de 
dados pessoais na medida do estritamente 
necessário para garantir a segurança das 
redes e das informações constituem um 
interesse legítimo prosseguido por ou em 
nome de um responsável pelo tratamento 
ou subcontratante, como referido no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f).

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão ITRE.

Alteração 1933
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As obrigações jurídicas referidas nos 
n.os 1 e 2 que exijam o tratamento de 
dados pessoais na medida do estritamente 
necessário para garantir a segurança das 
redes e das informações constituem um 
interesse legítimo prosseguido por ou em 
nome de um responsável pelo tratamento 
ou subcontratante.

Or. en

Alteração 1934
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 

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

Or. en

Alteração 1935
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

É preciso criar flexibilidade para que os intervenientes possam estabelecer as suas medidas 
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de segurança, tendo em conta as peculiaridades de cada setor e subsetor, sem ser necessária 
uma regulação mais pormenorizada por meio de atos delegados.

Alteração 1936
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1937
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O uso adequado das medidas técnicas e organizativas destinadas a assegurar a segurança do 
tratamento é uma função operacional que requer competências regulamentares 
especializadas em vez de mais legislação.

Alteração 1938
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. É atribuída ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados a tarefa de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis às medidas técnicas e 
organizativas referidas nos n.os 1 e 2, 
incluindo determinar em que consistem as 
técnicas mais recentes, para setores 
específicos e em situações específicas de 
tratamento de dados, nomeadamente 
atendendo à evolução das técnicas e a 
soluções de proteção da privacidade e dos 
dados desde a conceção, bem como por 
defeito, salvo se for aplicável o n.º 4, em 
conformidade com o disposto no artigo 
66.º.

Or. en
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Alteração 1939
Ioan Enciu

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. É atribuída ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, em cooperação com a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA), a tarefa 
de especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis às 
medidas técnicas e organizativas referidas 
nos n.os 1 e 2, incluindo determinar em que 
consistem as técnicas mais recentes, para 
setores específicos e em situações 
específicas de tratamento de dados, 
nomeadamente atendendo à evolução das 
técnicas e a soluções de proteção da 
privacidade e dos dados desde a conceção, 
bem como por defeito, salvo se for 
aplicável o n.º 4.

Or. en

Alteração 1940
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;
(b) Impedir qualquer forma não 
autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
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retirada de dados;
(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados.
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;
(b) Impedir qualquer forma não 
autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
retirada de dados;
(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados.
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame previsto no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. es

Justificação

É preciso criar flexibilidade para que os agentes possam estabelecer as suas medidas de 
segurança, tendo em conta as peculiaridades de cada setor e subsetor, sem ser necessária 
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uma regulação mais pormenorizada por meio de atos delegados.

Alteração 1942
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;
(b) Impedir qualquer forma não 
autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
retirada de dados;
(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados.
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1943
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



PE506.166v03-00 60/142 AM\929511PT.doc

PT

particularmente em vista:
(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;
(b) Impedir qualquer forma não 
autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
retirada de dados;
(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados.
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O uso adequado das medidas técnicas e organizativas destinadas a assegurar a segurança do 
tratamento é uma função operacional que requer competências regulamentares 
especializadas em vez de mais legislação. 

Alteração 1944
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 1945
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar os requisitos previstos nos n.os 1 
a 2 em diversas situações, tendo 
particularmente em vista:

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, por forma a 
assegurar o envolvimento total do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.

Alteração 1946
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, por forma a 
assegurar o envolvimento total do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.
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Alteração 1947
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1948
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada.

Or. en
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Justificação

O artigo é adaptado à redação da Diretiva sobre a Privacidade para evitar dois conjuntos 
diferentes de regras para uma única empresa.

Alteração 1949
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica
desse facto a autoridade de controlo do 
Estado-Membro em que o responsável se 
encontra estabelecido, sem demora 
injustificada e logo que possível, após ter 
tido conhecimento da mesma.

Or. en

Alteração 1950
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

O prazo de 24 horas pode ser impraticável em muitos casos. O fundamental é estabelecer um 
critério de brevidade razoável, sendo melhor falar unicamente de «sem demora 
injustificada». Contudo, também não se descarta uma solução do tipo da proposta pelo 
Grupo do artigo 29.º, que sugeriu uma notificação em duas fases: o aviso imediato ou sem 
demora da existência de problema; e a posterior notificação pormenorizada num prazo mais 
alargado, mas sempre limitado.

Alteração 1951
Michèle Striffler

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.o 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A fim de não impor encargos excessivos às autoridades de controlo, é necessário estabelecer 
uma distinção entre incidentes graves e incidentes menos graves. Para estabelecer a 
distinção entre os dois, devem ser considerados os critérios qualitativos e quantitativos.

Alteração 1952
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1953
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Se a violação de dados pessoais for 
suscetível de afetar negativamente os 
interesses, direitos e liberdades dos 
titulares dos dados, nomeadamente o 
direito à vida privada, o responsável pelo 
tratamento, após ter tido conhecimento da 
violação, deve, sem demora injustificada, 
notificar a mesma à autoridade de 
controlo.

Or. en

Justificação

In order to maintain the proportionality between the administrative burden to notify the 
supervisory authority (and the data subject) and the risk which the personal data breach 
likely poses to the data subject and to avoid that trifle breaches, which pose little or no harm 
to data subject, are notified, the amendment limits the scope of the obligation to notify the 
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supervisory authority to personal data breaches which are “likely to have a significant 
adverse effect on the rights and freedoms of the data subjects, especially their right to 
privacy”. This risk could be determined by the execution of a risk assessment similar to the 
privacy impact assessment referred to in Article 33. Pursuant to paragraph 6, the 
Commission may adopt standards for the determination of such risk, e.g., similar to the 
standards for notifying product safety issues in the EU. Furthermore, as the priority of the 
controller in case of a personal data breach should be to address the breach and to limit its 
consequences, the 24 hour time window for the notification is deleted and replaced by 
“without unreasonable delay”. It’s up to the supervisory authority to determine whether in a 
particular case the delay was reasonable. See also amendment to Article 32.

Alteração 1954
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1955
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
sempre que a violação for suscetível de 
afetar negativamente a proteção dos 
dados pessoais ou a privacidade do titular 
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possível, o mais tardar 24 horas após ter 
tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 24 horas, 
deve ser acompanhada de uma 
justificação razoável.

dos dados, o responsável pelo tratamento 
notifica desse facto a autoridade de 
controlo, sem demora injustificada.

Or. en

Alteração 1956
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais,
que afete ou seja suscetível de afetar 
negativamente a privacidade do titular dos 
dados, o responsável pelo tratamento, 
após ter tomado conhecimento, 
investigado e confirmado a mesma, 
notifica a violação de dados pessoais à 
autoridade de controlo, sem demora 
injustificada.

Or. en

Alteração 1957
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais
relacionada com categorias especiais de 
dados pessoais, dados pessoais sujeitos a 
sigilo profissional, dados pessoais 
relacionados com infrações penais ou 
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tido conhecimento da mesma. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 24 horas, 
deve ser acompanhada de uma 
justificação razoável.

com a suspeita de um ato criminoso, ou 
dados pessoais relacionados com contas 
bancárias ou cartões de crédito, que 
comprometam gravemente os direitos ou 
os interesses legítimos do titular de dados, 
o responsável pelo tratamento notifica 
sem demora injustificada a autoridade de 
controlo da violação de dados pessoais.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão ITRE.

Alteração 1958
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais, 
o responsável pelo tratamento notifica 
desse facto a autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, o mais tardar 10 dias úteis após 
ter tido conhecimento da mesma, ou 
quando tiver sido recolhida informação 
suficiente e concludente acerca da 
violação de dados pessoais. Caso a 
notificação à autoridade de controlo não 
seja transmitida no prazo de 10 dias úteis, 
deve ser acompanhada de uma justificação 
razoável 

Or. en

Alteração 1959
Sarah Ludford
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de violação de dados pessoais 
em que exista um risco significativo de 
que essa violação seja suscetível de afetar 
negativamente os direitos e liberdades dos 
titulares dos dados, o responsável pelo 
tratamento notifica desse facto a autoridade 
de controlo, sem demora injustificada, após 
ter tido conhecimento da mesma.

Or. en

Justificação

Um limiar qualitativo de risco é essencial para evitar que as AEPD fiquem sobrecarregadas.

Alteração 1960
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os responsáveis pelo tratamento 
notificam a autoridade de controlo do 
Estado-Membro em que estão 
estabelecidos. Se a notificação for 
efetuada em conformidade com o n.º 4, é 
notificada a autoridade de controlo do 
Estado-Membro em que o responsável 
pelo tratamento a cargo da violação de 
dados pessoais está estabelecido. Os 
responsáveis pelo tratamento não 
estabelecidos no território da União 
Europeia notificam a autoridade de 
controlo do Estado-Membro em que o seu 
representante está estabelecido.

Or. en
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Justificação

A presente alteração esclarece qual a autoridade de controlo que deve ser notificada. Esta 
alteração é especialmente importante nos casos em que pessoas em diversos 
Estados-Membros são afetadas pela violação de dados, evitando-se que a mesma violação 
seja notificada em diversos Estados-Membros, reduzindo assim o encargo administrativo.

Alteração 1961
Michèle Striffler

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os casos de violação não grave são 
descritos pelo responsável do tratamento e 
ficam à disposição da autoridade de 
controlo. 

Or. fr

Justificação

A fim de não impor encargos excessivos às autoridades de controlo, é necessário estabelecer 
uma distinção entre incidentes graves e incidentes menos graves. Para estabelecer a 
distinção entre os dois, devem ser considerados os critérios qualitativos e quantitativos.

Alteração 1962
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O subcontratante alerta e informa o 
responsável pelo tratamento imediatamente 
após a deteção de uma violação de dados 
pessoais.

Or. en
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Alteração 1963
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1964
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Nos termos do artigo 26.º, n.º 2, alínea 
f), o subcontratante alerta e informa o 
responsável pelo tratamento, sem demora 
injustificada, após a identificação de uma 
violação de dados pessoais que seja
suscetível de produzir efeitos jurídicos 
negativos na proteção dos dados pessoais 
ou na privacidade do titular dos dados.

Or. en

Alteração 1965
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1966
Jan Mulder

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os responsáveis pelo tratamento 
notificam a autoridade de controlo do 
Estado-Membro em que estão 
estabelecidos. Se a notificação for 
efetuada em conformidade com o n.º 4, é 
notificada a autoridade de controlo do 
Estado-Membro em que o responsável 
pelo tratamento a cargo da violação de 
dados pessoais está estabelecido. Os 
responsáveis pelo tratamento não 
estabelecidos no território da União 
Europeia notificam a autoridade de 
controlo do Estado-Membro em que o seu 
representante está estabelecido.

Or. en

Justificação

Esta alteração esclarece qual a autoridade de controlo que deve ser notificada. Esta 
alteração é especialmente importante nos casos em que pessoas em diversos
Estados-Membros são afetadas pela violação de dados, evitando-se que a mesma violação 
seja notificada em diversos Estados-Membros, reduzindo assim o encargo administrativo.
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Alteração 1967
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao realizar a avaliação dos riscos, o 
responsável pelo tratamento tem em conta 
fatores que incluam a natureza dos dados,
bem como o facto de a violação ser 
suscetível de causar danos ou incómodo 
substanciais ao titular dos dados, ou ser
suscetível de prejudicar significativamente 
os direitos e as liberdades do titular de 
dados, e o grau de atenuação desses riscos 
pelas medidas de segurança tomadas pelo 
responsável nos termos do artigo 30.º.

Or. en

Justificação

É útil enumerar os fatores a ter em conta.

Alteração 1968
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Descrever a natureza de violação dos 
dados pessoais, incluindo as categorias e 
o número de titulares de dados afetados, 
bem como as categorias e o número de 
registos de dados em causa;
(b) Comunicar a identidade e os contactos 
do delegado para a proteção de dados ou
de outro ponto de contacto onde possam 
ser obtidas informações adicionais;
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(c) Recomendar medidas destinadas a 
atenuar os eventuais efeitos adversos da 
violação de dados pessoais;
(d) Descrever as consequências da 
violação de dados pessoais;
(e) Descrever as medidas propostas ou 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
para remediar a violação de dados 
pessoais.

Or. en

Justificação

Demasiado prescritivo.

Alteração 1969
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) Descrever a natureza de violação dos 
dados pessoais, incluindo as categorias e 
o número de titulares de dados afetados, 
bem como as categorias e o número de 
registos de dados em causa;
(b) Comunicar a identidade e os contactos 
do delegado para a proteção de dados ou 
de outro ponto de contacto onde possam 
ser obtidas informações adicionais;
(c) Recomendar medidas destinadas a 
atenuar os eventuais efeitos adversos da 
violação de dados pessoais;
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(d) Descrever as consequências da 
violação de dados pessoais;
(e) Descrever as medidas propostas ou
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
para remediar a violação de dados 
pessoais.

Or. es

Justificação

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

Alteração 1970
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. A notificação referida no n.º 1 deve, se 
possível:

Or. en

Alteração 1971
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Comunicar a identidade e os contactos 
do delegado para a proteção de dados ou 
de outro ponto de contacto onde possam 
ser obtidas informações adicionais;

(b) Comunicar os contactos do responsável 
pelo tratamento ou de outro ponto de 
contacto onde possam ser obtidas 
informações adicionais;
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Or. en

Alteração 1972
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Descrever as medidas propostas ou 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
para remediar a violação de dados pessoais.

(e) Descrever as medidas propostas ou 
adotadas pelo responsável pelo tratamento 
para remediar a violação de dados pessoais 
e/ou atenuar os seus efeitos.

Or. en

Alteração 1973
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A notificação referida no n.º 1 não é 
necessária se o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tiverem 
tomado medidas tecnológicas adequadas,
aplicadas aos dados afetados pela 
violação de dados pessoais, tais como 
medidas que tornem os dados 
indecifráveis a qualquer pessoa que não 
esteja autorizada a aceder aos mesmos.

Or. en

Alteração 1974
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade de controlo nacional 
fornece as orientações, no âmbito do 
artigo 38.º, sobre as circunstâncias 
particulares em que a autoridade de 
controlo deve ser notificada. Essas 
orientações devem incluir igualmente o 
nível de pormenor e a informação 
específica necessária quando um 
responsável pelo tratamento notifica a 
autoridade de controlo sobre a violação de 
dados.

Or. en

Justificação

A autoridade de controlo está em melhor posição para avaliar o nível de pormenor e os 
aspetos necessários para lidar com uma violação de dados pessoais o mais eficazmente 
possível.

Alteração 1975
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Demasiado prescritivo.

Alteração 1976
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 1977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 

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

medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve ser suficiente para
permitir à autoridade de controlo verificar 
o respeito do disposto no presente artigo. A 
documentação deve incluir apenas as 
informações necessárias para esse efeito.

Or. en

Alteração 1978
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1979
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento 
documenta qualquer violação de dados 
pessoais, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 

4. O responsável pelo tratamento 
documenta as violações de dados referidas 
no n.º 1, incluindo os factos relacionados 
com a mesma, os respetivos efeitos e a 
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medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 
no presente artigo. A documentação deve 
incluir apenas as informações necessárias 
para esse efeito.

medida de reparação adotada. Essa 
documentação deve permitir à autoridade 
de controlo verificar o respeito do disposto 
no presente artigo. A documentação deve 
incluir apenas as informações necessárias 
para esse efeito.

Or. en

Alteração 1980
Jan Mulder

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de o responsável do tratamento 
fazer parte de um grupo de empresas ou 
de responsáveis conjuntos pelo 
tratamento, a violação de dados pessoais 
pode ser notificada pelo estabelecimento 
principal ou por outro responsável ou 
empresa designada pelos responsáveis 
conjuntos ou pelo grupo de empresas.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como objetivo evitar várias notificações para a mesma violação de 
dados.

Alteração 1981
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Texto da Comissão Alteração

Deve considerar-se uma violação grave os 
casos em que a violação de dados pessoais 
for muito suscetível de afetar 
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negativamente a privacidade do titular dos 
dados.

Or. pl

Alteração 1982
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade de controlo mantém um 
registo, acessível ao público, de violações 
graves identificadas e arquivadas.

Or. pl

Alteração 1983
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade de controlo mantém um 
registo público dos tipos de violações 
notificadas.

Or. en

Alteração 1984
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Excecionalmente, a comunicação de 
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uma violação de dados pessoais não é 
exigida se o responsável pelo tratamento 
aplicar imediatamente medidas adequadas 
de proteção tecnológica em relação aos 
dados pessoais afetados pela violação e se 
as medidas em causa garantirem que os 
dados são incompreensíveis para 
qualquer pessoa que não esteja autorizada 
a aceder a esses dados.

Or. pl

Alteração 1985
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

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

Alteração 1986
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1987
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1988
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1989
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1990
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1991
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1992
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de definir um 
formato normalizado para essa notificação 
à autoridade de controlo, os procedimentos 
aplicáveis ao requisito de notificação, bem 
como o formulário e as modalidades para a 
documentação referida no n.º 4, incluindo 
os prazos para o apagamento das 
informações aí contidas.

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, por forma a 
assegurar o envolvimento total do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.

Alteração 1993
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para as notificações à 
autoridade de controlo nos termos do n.º 3,
e do registo de violações e consequências. 
Esses atos de execução devem ser adotados 
pelo procedimento de exame a que se 
refere o artigo 87.º, n.º 2.

Or. es
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Alteração 1994
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1995
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para essa notificação à 
autoridade de controlo e os procedimentos 
aplicáveis ao arquivo dos relatórios.

Or. en
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Alteração 1996
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora 
injustificada.

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa no prazo de 24 horas.

Or. en

Alteração 1997
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados no que diz 
respeito à proporcionalidade, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

Or. en
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Alteração 1998
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
afetar ou for suscetível de afetar 
negativamente a privacidade do titular dos 
dados e sempre que for necessário que os 
titulares de dados tomem medidas para 
reduzir os danos, o responsável pelo 
tratamento, após a notificação a que se 
refere o artigo 31.º, comunica a violação de 
dados pessoais à pessoa em causa sem 
demora injustificada, a menos que seja 
desproporcionalmente difícil. Sempre que 
a comunicação com os titulares de dados 
for suscetível de causar danos graves 
adicionais à proteção dos dados pessoais 
ou à privacidade do titular de dados, o 
responsável pelo tratamento pode, após 
consulta da autoridade de controlo, 
atrasar a comunicação com os titulares de 
dados até que esses riscos desapareçam.

Or. en

Alteração 1999
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, 
Monika Hohlmeier, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais, a privacidade, 
os direitos ou os interesses legítimos do 
titular dos dados, o responsável pelo 
tratamento, após a notificação a que se 
refere o artigo 31.º, comunica a violação de 
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pessoa em causa sem demora injustificada. dados pessoais à pessoa em causa sem 
demora injustificada. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou 
usurpação de identidade, danos físicos, 
humilhações ou danos significativos para 
a reputação.

Or. en

Justificação

Retirado da Comissão ITRE.

Alteração 2000
Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular não é exigida 
se a violação não criou danos 
significativos aos cidadãos e o responsável 
pelo tratamento demonstrar cabalmente, a 
contento da autoridade de controlo, que 
tomou as medidas de proteção tecnológica 
adequadas e que estas foram aplicadas aos 
dados a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem 
tornar os dados incompreensíveis, 
inutilizáveis ou anónimos para qualquer 
pessoa que não esteja autorizada a aceder a 
esses dados.

Or. en

Alteração 2001
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular não é exigida 
se o responsável pelo tratamento 
demonstrar cabalmente, a contento da 
autoridade de controlo, que tomou as 
medidas de proteção tecnológica 
adequadas e que estas foram aplicadas aos 
dados a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem ter 
como objetivo tornar os dados 
incompreensíveis para qualquer pessoa que 
não esteja autorizada a aceder a esses 
dados, tendo em conta a natureza dos 
dados, as técnicas mais recentes e os 
custos.

Or. en

Alteração 2002
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular só pode ser 
atrasada se a informação puder implicar 
uma maior circulação dos dados em 
causa, e deve ser feita após o responsável 
pelo tratamento demonstrar cabalmente, a 
contento da autoridade de controlo, que 
tomou as medidas de proteção tecnológica 
adequadas e que estas foram aplicadas aos 
dados a que a violação diz respeito. Essas 
medidas de proteção tecnológica devem 
tornar os dados incompreensíveis para 
qualquer pessoa que não esteja autorizada a 
aceder a esses dados.
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Or. en

Justificação

Mesmo após a aplicação das medidas de proteção, o titular dos dados deve ser informado de 
que os seus dados pessoais podem ter sido comprometidos.

Alteração 2003
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão ITRE.

Alteração 2004
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se, após a aplicação das medidas 
tecnológicas sugeridas, ocorrer outra 
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violação de dados, o responsável pelo 
tratamento é sempre obrigado a 
comunicar, sem demora injustificada, 
essa violação ao titular dos dados.

Or. en

Alteração 2005
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Justificação

É necessário prever algum tipo de salvaguarda para os casos em que a notificação do titular 
dos dados, ou de alguns deles, possa prejudicar a investigação e/ou a resolução da falha de 
segurança.

Alteração 2006
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

As competências que neste caso são conferidas à Comissão ultrapassam as dos atos 
delegados, e, por outro lado, não é necessária uma maior especificação dos supostos do 
artigo 32.º, cuja interpretação correta deverá ser gradualmente definida pelo sistema de 
controlo e, em última instância, pelos tribunais.

Alteração 2007
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2008
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2009
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2010
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2011
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de definir o 
formato da comunicação ao titular dos 
dados referida no n.º 1 e os procedimentos 
aplicáveis a essa comunicação.

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, por forma a 
assegurar o envolvimento total do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.

Alteração 2012
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação, considerando 
especialmente os casos em que o número 
de afetados for muito elevado. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Or. es

Alteração 2013
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados, após 
solicitar o parecer ao Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2014
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Capítulo IV – secção 3 - título
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Texto da Comissão Alteração

AVALIAÇÃO DE IMPACTO SOBRE A
PROTEÇÃO DE DADOS E 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

CICLO DE VIDA DA GESTÃO DA
PROTEÇÃO DE DADOS

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento devem centrar-se na proteção de dados pessoais durante 
todo o ciclo de vida dos dados, desde a recolha ao tratamento e eliminação, investindo, desde 
o início, num quadro de gestão de dados sustentável e complementando-o com um mecanismo 
de cumprimento global. Ver também os considerandos 71-A, 71-B, 71-C e 74-A.

Alteração 2015
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Comunicação de uma violação de dados 

pessoais a outras organizações
Um responsável pelo tratamento que 
comunique uma violação de dados 
pessoais a um titular de dados nos termos 
do artigo 32.º pode notificar desse facto 
outra organização, uma instituição 
governamental ou parte da mesma, caso 
essa organização, instituição 
governamental ou parte da mesma seja 
suscetível de conseguir reduzir o risco 
inerente aos possíveis danos resultantes 
da violação ou atenuá-los. Essa 
notificação pode ser feita sem informar o 
titular dos dados, caso a comunicação 
tenha exclusivamente como fim reduzir 
ou atenuar o risco inerente aos eventuais 
danos sofridos pelo titular dos dados em 
resultado da violação.
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Or. en

Justificação

Em muitos casos, caso tenham conhecimento da violação e das circunstâncias em que ela 
aconteceu, existem outras organizações ou instituições governamentais que podem ajudar a 
atenuar os danos eventualmente sofridos por um titular de dados após a violação dos seus 
dados pessoais.

Alteração 2016
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Análise dos riscos da proteção de dados

1. O responsável pelo tratamento realiza 
uma análise dos riscos relativa às 
operações de tratamento de dados, 
avaliando se existem pelo menos dois dos 
fatores de risco referidos no artigo 5.º-B, 
n.os 1 a 10.
2. Se existirem pelo menos dois dos 
fatores de risco referidos no artigo 5.º-B, 
n.os 1 a 10, o responsável pelo tratamento,
ou o subcontratante atuando em nome do 
responsável pelo tratamento, efetua uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados no âmbito do artigo 33.º.
3. Se existirem menos de dois dos fatores 
de risco referidos no artigo 5.º-B, n.os 1 a 
10, a análise dos riscos e os seus 
resultados devem ser documentados.
4. A análise dos riscos será revista, o mais 
tardar, um ano depois, ou imediatamente, 
se a natureza, o âmbito ou a finalidade 
das operações de tratamento de dados 
mudarem significativamente.

Or. en
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Justificação

Os responsáveis pelo tratamento devem centrar-se na proteção de dados pessoais durante 
todo o ciclo de vida dos dados, desde a recolha ao tratamento e eliminação, investindo, desde 
o início, num quadro de gestão de dados sustentável e complementando-o com um mecanismo 
de cumprimento global. Ver também os considerandos 71-A, 71-B, 71-C e 74-A.

Alteração 2017
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que requerido nos termos do 
artigo 32.º-A, n.º 2, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

Or. en

Justificação

A avaliação de impacto deve ser apenas necessária se os resultados de uma análise dos 
riscos assim exigirem.

Alteração 2018
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento efetua uma avaliação de 
impacto das operações de tratamento 
previstas sobre a proteção de dados 
pessoais. Uma única avaliação será 
suficiente para fazer face a um conjunto 
de operações de tratamento que apresenta 
riscos semelhantes.

Or. en

Alteração 2019
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
se não tiverem integrado na sua 
organização um delegado para a proteção 
de dados ou obtido uma certificação 
suficiente em vigor para o tratamento de 
dados de risco elevado, efetuam uma 
avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas sobre a proteção de 
dados pessoais.

Or. es

Justificação

Este artigo introduz um fator de burocratização importante em toda a gestão do tratamento 
de dados, em especial se for tido em conta que uma boa parte dos agentes que podem ser 
obrigados a efetuar este tipo de avaliações são empresas de certa dimensão que integram a 
figura do delegado de proteção de dados.
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Alteração 2020
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Não é necessário proceder a uma 
avaliação de impacto se:
(a) O tratamento for uma obrigação 
jurídica; ou
(b) O titular dos dados der o seu 
consentimento; ou
(c) O artigo 6.º, n.º 1, alínea b), ou o 
artigo 38.º-A forem aplicáveis.

Or. en

Alteração 2021
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento,

1. Sempre que as operações de tratamento 
são suscetíveis de apresentar um elevado 
nível de riscos para os direitos e liberdades 
dos titulares de dados em virtude da sua 
natureza, do seu âmbito ou da sua 
finalidade, o responsável pelo tratamento 
efetua uma avaliação de impacto das 
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efetuam uma avaliação de impacto das 
operações de tratamento previstas sobre a 
proteção de dados pessoais.

operações de tratamento previstas sobre os 
direitos e liberdades dos titulares de 
dados, nomeadamente do seu direito à 
vida privada.

Or. en

Justificação

The amendments to Articles 28 and 35 introduce a risk-based approach to the obligation to 
document data processing operations and the appointment of a data protection officer. Only 
in case of high risk to the rights and freedoms of the data subject, those obligations are 
triggered. Therefore, Article 33(1) is amended to reflect those changes. Moreover, unlike the 
Commission proposed, the assessment should be on the risk to the rights and freedoms of the 
data subject and not on the personal data, as the risk assessment with respect to the personal 
data would be part of a security risk assessment to determine the safeguards pursuant to 
Article 30. Furthermore, given the changes made to paragraph 1, the risk assessment should 
be performed by the controller and cannot be performed by the processor. Also, any risk is 
“specific”, but what is important is whether the risk is high. The factor “likely to present” is 
added as the risks may be mitigated following the conclusions of the PIA. The factor assumes 
that risks exist irrespective of any mitigation.

Alteração 2022
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que as operações de tratamento 
apresentem riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
em virtude da sua natureza, do seu âmbito 
ou da sua finalidade, o responsável pelo 
tratamento efetua uma avaliação de 
impacto das operações de tratamento 
previstas sobre a proteção de dados 
pessoais. Uma única avaliação será 
suficiente para fazer face a um conjunto 
de operações de tratamento que apresenta 
riscos semelhantes.

Or. en
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Justificação

Deve ser exigida uma nova avaliação de impacto sobre a privacidade apenas quando um 
tratamento ou projeto apresenta riscos de privacidade substancialmente novos ou diferentes 
dos que foram analisados anteriormente. Quando um tratamento ou projeto semelhante foi 
anteriormente alvo de uma análise de impacto na privacidade, apenas os aspetos do 
tratamento ou projeto que são novos e diferentes devem ser analisados de novo.

Alteração 2023
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 2024
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

apresentem um elevado nível de riscos 
específicos para os direitos e liberdades 
dos titulares de dados em virtude da sua 
natureza, do seu âmbito ou da sua 
finalidade, ou sempre que a autoridade 
nacional de proteção de dados decida que 
é necessário proceder a uma avaliação de 
impacto sobre a privacidade, o
responsável pelo tratamento efetua uma 
avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas sobre a proteção de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 2025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2026
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Só é exigido às PME que procedam a 
uma avaliação de impacto após o seu 
terceiro ano de constituição se o 
tratamento de dados for considerado uma 
atividade principal da sua empresa, ou 
seja, quando a venda ou as receitas do 
tratamento perfizer 50 % das receitas das 
PME.

Or. en

Justificação

Pesquisas demonstram que a maioria das PME fracassa nos primeiros três anos após a sua 
criação. Ao esperar este período antes de se exigir uma avaliação de impacto dá-se uma 
oportunidade a todas as empresas de ter êxito antes de enfrentarem custos injustificados.

Alteração 2027
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Esta exigência não é aplicável:
(a) a micro, pequenas e médias empresas 
que procedam ao tratamento de dados 
como uma atividade acessória às suas 
atividades principais;

(b) a todas as micro, pequenas e médias 
empresas nos primeiros três anos após a 
sua criação.

Or. en

Justificação

As PME precisam de exceções para evitar um encargo desproporcional.
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Alteração 2028
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, 
preferências pessoais, fiabilidade ou 
comportamento, baseada num processo 
automatizado e com base na qual são 
adotadas medidas que produzem efeitos 
jurídicos relativamente à pessoa em causa 
ou que a afetam de forma significativa;
(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões em grande 
escala visando pessoas específicas;
(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;
(d) Os dados pessoais em sistemas de 
arquivo de grande dimensão relativos a 
crianças, o tratamento de dados genéticos 
ou dados biométricos;
(e) Outras operações de tratamento para 
as quais é obrigatória a consulta da 
autoridade de controlo nos termos do 
artigo 34.º, n.º 2, alínea b).

Or. en
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Justificação

Deslocado para o artigo 5.º-B (novo).

Alteração 2029
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. As seguintes operações de tratamento 
são suscetíveis de apresentar um elevado 
nível de riscos específicos referidos no n.º 
1:

Or. en

Alteração 2030
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de 
forma significativa;

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular ou coletiva, ou visando 
analisar ou prever, nomeadamente, a sua 
situação financeira, localização, saúde, 
preferências pessoais, fiabilidade ou 
comportamento, baseada num processo 
automatizado e com base na qual são 
adotadas medidas que produzem efeitos 
jurídicos negativos na privacidade do 
titular dos dados;

Or. en
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Alteração 2031
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa;

(a) Respeitando as exceções do artigo 20.º, 
n.º 2, alínea c), e do artigo 21.º, a 
avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa e negativa;

Or. en

Alteração 2032
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, preferências 
pessoais, fiabilidade ou comportamento, 
baseada num processo automatizado e com 
base na qual são adotadas medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa;

(a) Tendo em conta as exceções do artigo 
20.º, n.º 2, alínea c), e as restrições do 
artigo 21.º, a avaliação sistemática e 
completa dos aspetos pessoais relacionados 
com uma pessoa singular, ou visando 
analisar ou prever, nomeadamente, a sua 
situação financeira, localização, saúde, 
preferências pessoais ou fiabilidade, 
baseada unicamente num processo 
automatizado e com base na qual são 
adotadas decisões que produzem efeitos 
jurídicos relativamente à pessoa em causa 
ou que afetam negativamente e de forma 
significativa os direitos fundamentais do 
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titular de dados;

Or. en

Alteração 2033
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões em grande 
escala visando pessoas específicas;

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, opiniões 
políticas, crenças religiosas, condenações 
penais, raça e origem étnica, ou destinadas 
à prestação de cuidados de saúde, 
investigações epidemiológicas, ou 
inquéritos relativos a doenças mentais ou 
infecciosas, sempre que os dados forem 
tratados com vista a adotar medidas ou 
decisões em grande escala visando pessoas 
específicas;

Or. en

Alteração 2034
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça e origem 
étnica, ou destinadas à prestação de 
cuidados de saúde, investigações 
epidemiológicas, ou inquéritos relativos a 
doenças mentais ou infecciosas, sempre 
que os dados forem tratados com vista a 
adotar medidas ou decisões em grande 
escala visando pessoas específicas;

(b) O tratamento de informações sobre a 
orientação sexual, saúde, raça, origem 
étnica e estatuto socioeconómico, ou 
destinadas à prestação de cuidados de 
saúde, investigações epidemiológicas, ou 
inquéritos relativos a doenças mentais ou 
infecciosas, sempre que os dados forem 
tratados com vista a adotar medidas ou 
decisões visando pessoas específicas;
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Or. en

Alteração 2035
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

Suprimido

Or. en

Justificação

A videovigilância das vias públicas e de outras zonas acessíveis ao público é uma medida 
geralmente aceite e efetiva para proteger os direitos e liberdades de outrem. Não há razão 
para restringir o uso desta medida ao vincular a videovigilância aos resultados de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de dados.

Alteração 2036
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

Suprimido

Or. en

Alteração 2037
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss



PE506.166v03-00 112/142 AM\929511PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

Suprimido

Or. fr

Alteração 2038
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, utilizando técnicas específicas 
como o reconhecimento facial, ou que 
não corresponda às expectativas razoáveis 
do público em geral;

Or. en

Alteração 2039
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) ou qualquer outro 
dispositivo sensorial;

Or. en
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Alteração 2040
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

(c) O controlo automatizado de zonas 
acessíveis ao público em grande escala;

Or. en

Justificação

Deve ser neutro do ponto de vista tecnológico.

Alteração 2041
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os dados pessoais em sistemas de 
arquivo de grande dimensão relativos a 
crianças, o tratamento de dados genéticos 
ou dados biométricos;

(d) O tratamento de categorias especiais 
de dados referidas no artigo 9.º, n.º 1, 
dados de localização, dados biométricos 
ou dados relativos a crianças;

Or. en

Alteração 2042
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

(e) Outras operações de tratamento para 
as quais é obrigatória a consulta da 
autoridade de controlo nos termos do 
artigo 34.º, n.º 2, alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 2043
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A autoridade de controlo deve 
elaborar e disponibilizar ao público a lista 
do tipo de tratamento pelo qual uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados seria recomendada. A autoridade 
de controlo comunica essa lista aos 
responsáveis pelo tratamento e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Or. en

Justificação

Uma lista pública seria útil para os responsáveis pelo tratamento de dados decidirem se uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de dados é recomendada, desde que o requisito não 
seja obrigatório.

Alteração 2044
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, Suprimido
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uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de 
segurança e mecanismos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e demonstrar 
a conformidade com o presente 
regulamento, tendo em conta os direitos e 
os legítimos interesses das pessoas em 
causa e de terceiros.

Or. en

Alteração 2045
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos,
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. A avaliação deve ter em conta o ciclo de 
vida completo da gestão de dados 
pessoais, desde a recolha ao tratamento e 
eliminação. Deverá conter:

(a) Uma descrição das operações de 
tratamento de dados previstas;

(b) Uma repartição pormenorizada dos 
contextos do tratamento no âmbito do 
artigo 5.º-A, n.º 1 a 8;
(c) Uma lista de finalidades do tratamento 
e os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento;
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(d) Uma avaliação dos riscos sobre os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
no âmbito do artigo 5.º-B, n.º 1 a 10;
(e) Uma descrição das categorias de 
titulares de dados e das categorias de 
dados pessoais que lhes digam respeito;
(f) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;
(g) Um inventário de dados completo, 
descrevendo que categoria de dados é 
armazenada, onde e quando é 
armazenada, e por que razão o
armazenamento de dados é fulcral para o 
recurso do usuário final;
(h) Uma explicação sobre as práticas de 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito, no âmbito do artigo 23.º, usadas;
(i) Uma lista dos destinatários ou 
categorias de destinatários dos dados 
pessoais, incluindo os responsáveis pelo 
tratamento a quem são comunicados esses 
dados pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
(j) Se for caso disso, uma lista das 
transferências de dados previstas para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional, incluindo o nome desse 
país terceiro ou dessa organização 
internacional e, no caso de transferências 
referidas no artigo 44.º, n.º 1, alínea h), a 
documentação que comprove a existência 
das garantias adequadas;
(k) As medidas previstas para fazer face 
aos riscos, as garantias, medidas de 
segurança e mecanismos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

Or. en
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Justificação

Partes do artigo 28.º foram deslocadas para aqui. Os responsáveis pelo tratamento devem 
centrar-se na proteção de dados pessoais durante todo o ciclo de vida dos dados, desde a 
recolha ao tratamento e eliminação, investindo, desde o início, num quadro de gestão de 
dados sustentável e complementando-o com um mecanismo de cumprimento global. Ver 
também os considerandos 71-B e 71-C.

Alteração 2046
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de 
segurança e mecanismos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e demonstrar 
a conformidade com o presente 
regulamento, tendo em conta os direitos e 
os legítimos interesses das pessoas em 
causa e de terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, aquilatar a 
probabilidade de as operações de 
tratamento de dados causarem danos aos 
direitos fundamentais e liberdades dos 
titulares de dados ou a qualquer outra 
pessoa e a gravidade desses danos, e 
explicar as medidas que o responsável 
pelo tratamento tenciona adotar para 
atenuar a possibilidade de danos ou a sua 
gravidade, incluindo medidas de 
segurança e outras garantias e 
mecanismos que o responsável tenciona 
aplicar para garantir a proteção dos 
dados pessoais em conformidade com o 
presente regulamento, tendo em conta os 
direitos e os legítimos interesses das 
pessoas em causa e de terceiros.

Or. en

Justificação

Esta abordagem é melhor.

Alteração 2047
Philippe Juvin
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Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente 
regulamento, tendo em conta os direitos e 
os legítimos interesses das pessoas em 
causa e de terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais, tendo em conta os 
direitos e os legítimos interesses das 
pessoas em causa e de terceiros.

Or. en

Alteração 2048
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos:

(a) uma descrição das operações de 
tratamento de dados previstas e da 
respetiva necessidade e proporcionalidade 
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em relação aos fins;
(b) uma avaliação dos riscos sobre os 
direitos e liberdades dos titulares de dados;
(c) as medidas previstas para fazer face aos 
riscos e minimizar o volume de dados 
pessoais tratados;
(d) as garantias, medidas de segurança e 
mecanismos para assegurar a proteção dos 
dados pessoais, tais como a atribuição de 
pseudónimos, e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

Or. en

Alteração 2049
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição sistemática e 
pormenorizada das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as garantias, medidas de segurança 
e mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente regulamento, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

Or. en
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Alteração 2050
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante designaram uma 
organização para a proteção de dados ou 
um delegado para a proteção de dados, 
este deverá participar no processo de 
avaliação de impacto.

Or. en

Alteração 2051
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Na prática, impossível e inexequível.

Alteração 2052
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4



AM\929511PT.doc 121/142 PE506.166v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2053
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2054
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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segurança das operações de tratamento de 
dados.

Or. en

Alteração 2055
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 2056
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2057
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2058
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento previsto.

Or. en

Alteração 2059
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 2060
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os tratamentos de dados em que existem certos fatores de risco devem, sem exceção, 
basear-se numa avaliação de impacto sobre a proteção de dados. As avaliações de impacto 
são o núcleo essencial de qualquer quadro de proteção de dados sustentável, certificando-se 
de que as empresas têm consciência, desde o início, de todas as possíveis consequências das 
suas operações de tratamento de dados. Se as avaliações de impacto forem rigorosas, a 
possibilidade de qualquer violação de dados ou operação de atentado à privacidade pode ser 
fundamentalmente limitada.
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Alteração 2061
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2062
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2063
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.o 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Existem organismos privados ou parapúblicos responsáveis por uma missão de serviço 
público. A presente alteração pretende abranger essas situações.

Alteração 2064
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que o responsável pelo 
tratamento for uma autoridade ou um 
organismo público e o tratamento for 

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

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

Or. en

Justificação

Não há motivos suficientes para as autoridades públicas dos Estados-Membros só poderem 
abster-se da realização de avaliações de impacto sobre a proteção de dados quando dizem 
respeito a operações de tratamento de dados reguladas pelo direito da União.

Alteração 2065
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2066
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A avaliação é documentada e é 
definido um calendário para proceder a 
revisões do cumprimento da proteção de 
dados nos termos do artigo 33.º-A, n.º 1.

Or. en

Justificação

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Alteração 2067
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-B. A avaliação é atualizada, sem 
demora injustificada, se os resultados da 
revisão do cumprimento da proteção de 
dados a que se refere o artigo 33.º-A 
revelarem a existência de incoerências no 
cumprimento.

Or. en

Justificação

Impact assessments can only be of help, if businesses make sure that they are complying with 
the promises originally laid down in them. Data controllers should therefore conduct periodic 
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data protection compliance reviews demonstrating that the data processing mechanisms in 
place comply with assurances made in the data protection impact assessment. It should 
further demonstrate the ability of the data controller to comply with the autonomous choices 
of data subjects. In addition, in case the review finds compliance inconsistencies, it should 
highlight these and present recommendations on how to achieve full compliance.

Alteração 2068
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, disponibilizam a avaliação 
existente à autoridade de controlo, 
quando por esta solicitado.

Or. en

Alteração 2069
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 2070
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há, a este respeito, necessidade de poderes delegados.

Alteração 2071
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 2072
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2073
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há razão para a Comissão necessitar de atos delegados ou de atos de execução se o 
artigo 33.º não regulamenta de forma suficiente a natureza dos riscos envolvidos, sendo que é 
algo absolutamente exequível.

Alteração 2074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
condições aplicáveis às operações de 

Suprimido
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tratamento de dados que possam 
apresentar os riscos específicos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, bem como os requisitos 
aplicáveis à avaliação referida no n.º 3, 
incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. es

Justificação

Os atos delegados não se justificam neste caso, dado que iriam desenvolver aspetos 
essenciais da norma.

Alteração 2075
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2076
Timothy Kirkhope
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em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2077
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 2078
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2079
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
condições aplicáveis às operações de 

6. A Comissão promove, em particular ao 
nível europeu, a definição de critérios 
comuns para determinar o nível de risco 
das operações de tratamento de dados, bem 
como a realização de avaliações de 
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tratamento de dados que possam 
apresentar os riscos específicos referidos 
nos n.os 1 e 2, bem como os requisitos 
aplicáveis à avaliação referida no n.º 3, 
incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

impacto na privacidade, tendo em conta 
as características dos vários setores, a 
dimensão do responsável, a natureza dos 
dados, as consequências do tratamento 
para os titulares dos dados e a natureza 
das operações de tratamento.

Or. en

Justificação

As data processing operations may differ from sector to sector and from organisation to 
organisation, a lot of flexibility is needed with regard to the way privacy impact assessments 
are performed. However, in order to ensure that the PIAs in the various sectors and 
organisations are comparable with respect to their quality (especially in view of the 
amendments to Articles 28 and 35), the Commission should encourage the development of 
standards rather than have the power to adopt delegated acts. Standards may be developed as 
part of self-regulation in sectors or organisations, and the Commission should provide 
guidance as to the criteria for PIAs.

Alteração 2080
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2081
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2082
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2083
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2084
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não há razão para a Comissão necessitar de atos delegados ou de atos de execução se o 
artigo 33.º não regulamenta de forma suficiente a natureza dos riscos envolvidos, sendo que é 
algo absolutamente exequível.

Alteração 2085
Dimitrios Droutsas



AM\929511PT.doc 139/142 PE506.166v03-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2086
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2087
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 

Suprimido
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verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2088
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2089
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, em consulta com a autoridade de 
controlo, pode definir normas,
procedimentos e orientações para a 
realização, verificação e auditoria da 
avaliação referida no n.º 3. 
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Or. en

Alteração 2090
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Revisão do cumprimento da proteção de 

dados
1. O mais tardar dois anos após a 
realização de uma avaliação de impacto 
nos termos do artigo 33.º, n.º 1, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, atuando em nome do 
responsável pelo tratamento, procede a
um controlo do cumprimento. Este
controlo do cumprimento deve constatar 
que o tratamento de dados pessoais é 
efetuado no pleno respeito da avaliação 
de impacto sobre a proteção de dados. 
Constata, além disso, que o responsável 
pelo tratamento de dados tem capacidade 
para respeitar as escolhas autónomas dos 
titulares de dados em conformidade com o 
artigo 23.º-A.
2. O controlo do cumprimento é efetuado
periodicamente, pelo menos de dois em
dois anos, ou imediatamente, caso os 
riscos específicos apresentados nas 
operações de tratamento se tenham 
alterado.
3. Se os resultados do controlo do
cumprimento revelarem insuficiências no 
cumprimento, o controlo deve incluir 
recomendações sobre o modo de 
alccançar o cumprimento total.
4. O controlo do cumprimento e as suas 
recomendações devem ser documentadas. 
O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, bem como, caso exista, o 
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representante do responsável pelo 
tratamento, devem disponibilizar, quando 
solicitada, o controlo do cumprimento 
existente à autoridade de controlo.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento devem centrar-se na proteção de dados pessoais durante 
todo o ciclo de vida dos dados, desde a recolha ao tratamento e eliminação, investindo, desde 
o início, num quadro de gestão de dados sustentável e complementando-o com um mecanismo 
de cumprimento global. Ver também os considerandos 71-A, 71-B, 71-C e 74-A.


