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Alteração 2091
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Consulta prévia

Or. en

Alteração 2092
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização prévia e consulta prévia Consulta prévia
Or. en

Alteração 2093
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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assegure as garantias adequadas num 
instrumento juridicamente vinculativo, tal 
como previsto no artigo 42.º, n.º 5, que 
regule a transferência de dados pessoais 
para um país terceiro ou uma 
organização internacional.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o considerando 70, o qual refere justificadamente que a 
obrigação general de notificação do tratamento de dados pessoais às autoridades de controlo 
origina encargos administrativos e financeiros, tal obrigação não deve ser substituída por 
uma obrigação semelhante. Ao invés, os responsáveis pelo tratamento de dados devem 
participar em consultas e produzir avaliações de impacto detalhadas a fornecer às 
autoridades de controlo apenas mediante pedido.

Alteração 2094
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2095
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2096
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
obter uma autorização da autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais, a fim de assegurar a 

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

Or. en

Alteração 2097
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

O presente enunciado não constitui nenhuma mais-valia para os requisitos do regulamento.

Alteração 2098
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar que a autorização prévia é necessária apenas para 
determinadas transferências de dados para um país terceiro ou se solicitada por outras 
disposições. Seria possível inferir do texto original que para todo o tratamento de dados é 
necessária autorização prévia.

Alteração 2099
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

Os problemas analisados no n.º 1 devem ser tratados na sede de transferências 
internacionais de dados.

Alteração 2100
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, consoante o caso, deve 
obter uma autorização da autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 

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

de dados pessoais, a fim de assegurar a 
conformidade do tratamento previsto com 
o regulamento e, nomeadamente, atenuar 
os riscos para os titulares de dados, sempre 
que um responsável pelo tratamento ou um 
subcontratante adote cláusulas contratuais 
como as previstas no artigo 42.º, n.º 2, 
alínea d), ou sempre que transfira dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional, com base nas 
derrogações previstas no artigo 44.º.

Or. en

Alteração 2101
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2102
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que tenha sido realizada uma 
avaliação de impacto nos termos do 
artigo 33.º, o responsável pelo tratamento 
deve consultar a autoridade de controlo, 
em conformidade com o presente artigo, 
caso considere provável que, apesar das 
medidas previstas na avaliação de impacto 
para assegurar a proteção dos dados 
pessoais, o tratamento previsto possa 
resultar em danos graves para os direitos e 
as liberdades fundamentais dos titulares 
de dados.

Or. en

Justificação

Existem casos em que os riscos de uma determinada operação de tratamento de dados são 
tais que o responsável pelo tratamento deve consultar a autoridade de controlo antes de 
decidir se a operação deve ser realizada. Caso tenha sido realizada uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados, deverá ser tida em conta.

Alteração 2103
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem, por via 
legislativa, submeter a autorização prévia 
o tratamento de dados pessoais por 
instituições públicas ou privadas que 
executem uma tarefa de interesse público, 
tal como a contribuição para a aplicação 
da segurança social ou para a execução 
da saúde pública, para evitar que o 
mesmo afete seriamente os direitos 
fundamentais dos titulares de dados.

Or. en

Alteração 2104
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na elaboração dessa avaliação, o 
responsável pelo tratamento deve 
considerar fatores como: a natureza, o 
âmbito e as finalidades do tratamento 
previsto; as medidas previstas na 
avaliação de impacto para fazer face a 
tais riscos; as técnicas mais recentes e os 
custos decorrentes da sua aplicação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ajudar os responsáveis pelo tratamento a apreciar se é, ou não, 
necessária consulta prévia.

Alteração 2105
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, como prevista no 
artigo 33.º, indicar que as operações de 
tratamento, devido à sua natureza, âmbito 
ou finalidade, podem apresentar um 
elevado nível de riscos específicos; ou
(b) A autoridade de controlo considerar 
necessário realizar uma consulta prévia 
sobre operações de tratamento suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidades, e que tenham sido 
especificadas em conformidade com o 
n.º 4.

Or. en

Alteração 2106
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, agindo por conta do 
responsável pelo tratamento, consulta a 
autoridade de controlo antes de proceder 

Suprimido
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ao tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o presente regulamento e, 
nomeadamente, atenuar os riscos para os 
titulares de dados, sempre que:
(a) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, como prevista no 
artigo 33.º, indicar que as operações de 
tratamento, devido à sua natureza, âmbito 
ou finalidade, podem apresentar um 
elevado nível de riscos específicos; ou
(b) A autoridade de controlo considerar 
necessário realizar uma consulta prévia 
sobre operações de tratamento suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidades, e que tenham sido 
especificadas em conformidade com o 
n.º 4.

Or. en

Alteração 2107
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento consulta
a autoridade de controlo antes de proceder 
ao tratamento de dados pessoais, a fim de 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o presente regulamento, 
sempre que:

Or. en
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Justificação

Importa dissociar claramente a responsabilidade de consulta da autoridade de controlo.

Alteração 2108
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2109
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2110
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados, como prevista no 
artigo 33.º, indicar que as operações de 
tratamento, devido à sua natureza, âmbito 
ou finalidade, podem apresentar um 
elevado nível de riscos específicos; ou

Suprimido

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o considerando 70, o qual refere justificadamente que a 
obrigação general de notificação do tratamento de dados pessoais às autoridades de controlo 
origina encargos administrativos e financeiros, tal obrigação não deve ser substituída por 
uma obrigação semelhante. Ao invés, os responsáveis pelo tratamento de dados devem 
participar em consultas e produzir avaliações de impacto detalhadas a fornecer às 
autoridades de controlo apenas mediante pedido.

Alteração 2111
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A autoridade de controlo considerar 
necessário realizar uma consulta prévia 
sobre operações de tratamento suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 

(b) A autoridade de controlo considerar 
necessário realizar uma consulta prévia 
sobre operações de tratamento suscetíveis 
de apresentar riscos específicos para os 
direitos e liberdades dos titulares de dados 
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devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidades, e que tenham sido 
especificadas em conformidade com o 
n.º 4.

devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidades, e que tenham sido 
especificadas em conformidade com o 
n.º 4; ou

Or. en

Alteração 2112
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Um responsável pelo tratamento 
adotar cláusulas contratuais como as 
previstas no artigo 42.º, n.º 2, alínea d) ou 
não assegurar as garantias adequadas 
num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no 
artigo 42.º, n.º 5, que regule a 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional.

Or. en

Justificação

Transferido do artigo 34.º, n.º 1.

Alteração 2113
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Um responsável pelo tratamento 
adotar cláusulas contratuais como as 
previstas no artigo 42.º, n.º 2, alínea d) ou 
não assegurar as garantias adequadas 
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num instrumento juridicamente 
vinculativo, tal como previsto no 
artigo 42.º, n.º 5, que regule a 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional.

Or. en

Alteração 2114
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo 
for de opinião que o tratamento a efetuar 
não cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 2115
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo for 
de opinião que o tratamento a efetuar não 
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 

3. Sempre que a autoridade de controlo 
competente determinar, de acordo com os 
seus poderes, que o tratamento a efetuar 
não cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
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identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade. Esta decisão será suscetível 
de recurso num tribunal competente e 
pode não ser aplicável enquanto estiver 
sujeita a recurso, a não ser que o 
tratamento resulte em danos graves 
imediatos para os titulares de dados.

Or. en

Alteração 2116
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo for 
de opinião que o tratamento a efetuar não 
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

3. Sempre que a autoridade de controlo 
competente for de opinião que o 
tratamento a efetuar não cumpre o disposto 
no presente regulamento, em especial se os 
riscos não se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 2117
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo for 
de opinião que o tratamento a efetuar não 

3. Sempre que a autoridade de controlo 
competente determinar, de acordo com os 
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cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade.

seus poderes, que o tratamento a efetuar 
não cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o 
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de 
conformidade. Esta decisão será suscetível 
de recurso num tribunal competente e 
pode não ser aplicável enquanto estiver 
sujeita a recurso, a não ser que o 
tratamento resulte em danos graves 
imediatos para os titulares de dados.

Or. en

Alteração 2118
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade de controlo for 
de opinião que o tratamento a efetuar não
cumpre o disposto no presente 
regulamento, em especial se os riscos não 
se encontrarem suficientemente 
identificados ou atenuados, proíbe o
tratamento previsto e apresenta propostas 
adequadas para remediar essa falta de
conformidade.

3. Sempre que a autoridade de controlo for 
de opinião que o tratamento a efetuar 
referido no n.º 2 poderá não cumprir o 
disposto no presente regulamento, 
apresenta recomendações adequadas ao 
responsável pelo tratamento de dados 
num período máximo de seis semanas 
após o pedido de consulta. Este período 
pode ser prorrogado por mais um mês, 
tendo em conta a complexidade do 
tratamento previsto. Caso haja lugar a 
prorrogação, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve ser 
informado dos motivos subjacentes no 
prazo de um mês a contar da data de
receção do pedido.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa tornar o procedimento mais exequível.
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Alteração 2119
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo deve elaborar 
e tornar pública uma lista das operações 
de tratamento sujeitas a consulta prévia 
nos termos do n.º 2, alínea b). A 
autoridade de controlo comunica essa 
lista aos responsáveis pelo tratamento e 
ao Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 2120
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo deve elaborar 
e tornar pública uma lista das operações 
de tratamento sujeitas a consulta prévia 
nos termos do n.º 2, alínea b). A 
autoridade de controlo comunica essa 
lista aos responsáveis pelo tratamento e 
ao Comité Europeu para a Proteção de 
Dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 2121
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo deve elaborar e 
tornar pública uma lista das operações de 
tratamento sujeitas a consulta prévia nos 
termos do n.º 2, alínea b). A autoridade de 
controlo comunica essa lista aos 
responsáveis pelo tratamento e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

4. A autoridade de controlo deve elaborar e 
tornar pública uma lista das operações de 
tratamento que podem ser referidas por 
apresentarem um elevado nível de riscos 
específicos. Nesses casos, é proibido o 
tratamento de dados e os subcontratantes 
apresentam recomendações adequadas 
para repor a conformidade das situações 
em que, no entendimento da autoridade de 
controlo, o tratamento previsto não 
respeita o presente regulamento.

Or. en

Alteração 2122
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo deve elaborar e 
tornar pública uma lista das operações de 
tratamento sujeitas a consulta prévia nos 
termos do n.º 2, alínea b). A autoridade de 
controlo comunica essa lista aos 
responsáveis pelo tratamento e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

4. A autoridade de controlo deve elaborar e 
tornar pública uma lista das operações de 
tratamento para as quais seja 
recomendável uma consulta prévia nos 
termos do n.º 2, alínea b). A autoridade de 
controlo comunica essa lista aos 
responsáveis pelo tratamento e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Or. en

Justificação

A consulta prévia constitui apenas uma das maneiras possíveis de um responsável pelo 
tratamento de dados cumprir o regulamento proposto. A consulta prévia não deve ser 
obrigatória e deve ajudar o responsável pelo tratamento de dados, numa primeira fase, a 
decidir sobre as medidas a tomar para garantir a conformidade.
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Alteração 2123
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que a lista prevista no n.º 4 
envolver atividades de tratamento 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em diversos 
Estados-Membros, ou o controlo do seu 
comportamento, ou que possam afetar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º 
previamente à adoção da lista.

Suprimido

Or. en

Alteração 2124
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que a lista prevista no n.º 4 
envolver atividades de tratamento 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em diversos 
Estados-Membros, ou o controlo do seu 
comportamento, ou que possam afetar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º 
previamente à adoção da lista.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2125
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que a lista prevista no n.º 4 
envolver atividades de tratamento 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em diversos 
Estados-Membros, ou o controlo do seu 
comportamento, ou que possam afetar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º 
previamente à adoção da lista.

5. Sempre que a lista prevista no n.º 4 
envolver atividades de tratamento 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em diversos 
Estados-Membros, ou o controlo do seu 
comportamento, ou que possam afetar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
produzir orientações para garantir a 
coerência da aplicação, tendo em conta as 
circunstâncias específicas dos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A autoridade de controlo está em melhor posição para avaliar as operações individuais de 
tratamento de dados. A utilidade do Comité Europeu para a Proteção de Dados reside 
possivelmente na produção de orientações relativas à aplicação uniforme do regulamento 
proposto, mas é fundamental que sejam consideradas as circunstâncias específicas dos 
Estados-Membros.

Alteração 2126
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante fornece à autoridade de 
controlo a avaliação de impacto sobre a 

Suprimido
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proteção de dados prevista no artigo 33.º 
e, quando solicitado, qualquer outra 
informação que permita à autoridade de 
controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos 
para a proteção dos dados pessoais do 
titular dos dados e as respetivas garantias.

Or. en

Alteração 2127
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante fornece à autoridade de 
controlo a avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados prevista no artigo 33.º 
e, quando solicitado, qualquer outra 
informação que permita à autoridade de 
controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos 
para a proteção dos dados pessoais do 
titular dos dados e as respetivas garantias.

Suprimido

Or. en

Alteração 2128
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante fornece à autoridade de 
controlo a avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados prevista no artigo 33.º e, 

6. O responsável pelo tratamento fornece à 
autoridade de controlo, quando solicitado,
a avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados nos termos do artigo 33.º e qualquer 
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quando solicitado, qualquer outra 
informação que permita à autoridade de 
controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos para 
a proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados e as respetivas garantias.

outra informação que permita à autoridade 
de controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos para 
a proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados e as respetivas garantias.

Or. en

Justificação

Por razões de coerência com o considerando 70, o qual refere justificadamente que a 
obrigação general de notificação do tratamento de dados pessoais às autoridades de controlo 
origina encargos administrativos e financeiros, tal obrigação não deve ser substituída por 
uma obrigação semelhante. Ao invés, os responsáveis pelo tratamento de dados devem 
participar em consultas e produzir avaliações de impacto detalhadas a fornecer às 
autoridades de controlo apenas mediante pedido.

Alteração 2129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante fornece à autoridade de 
controlo a avaliação de impacto sobre a 
proteção de dados prevista no artigo 33.º e, 
quando solicitado, qualquer outra 
informação que permita à autoridade de 
controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos para 
a proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados e as respetivas garantias.

6. O responsável pelo tratamento fornece à 
autoridade de controlo, quando solicitado,
a avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados nos termos do artigo 33.º e qualquer 
outra informação que permita à autoridade 
de controlo avaliar a conformidade do 
tratamento e, nomeadamente, os riscos para 
a proteção dos dados pessoais do titular dos 
dados e as respetivas garantias.

Or. en

Alteração 2130
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

É positivo que nos processos legislativos se realizem consultas em prol da adequação e 
qualidade das normas previstas. Considera-se um regulamento da União não é um 
instrumento adequado para prever normas deste tipo, que afetam o procedimento legislativo 
nos Estados-Membros.

Alteração 2131
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2132
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2133
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no 
n.º 2, alínea b).

Suprimido

Or. en
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Alteração 2134
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no
n.º 2, alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 2135
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no 
n.º 2, alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 2136
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no 
n.º 2, alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 2137
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação do nível 
elevado de risco específico referido no 
n.º 2, alínea b).

Suprimido

Or. en

Alteração 2138
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as autorizações e consultas prévias 
referidas nos n.os 1 e 2, bem como 

9. São atribuídas competências à
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do disposto no artigo 86.º, a fim de
estabelecer formulários e procedimentos 



PE506.168v02-00 30/137 AM\929512PT.doc

PT

formulários e procedimentos normalizados 
para a informação das autoridades de 
controlo a título do n.º 6. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

normalizados para as autorizações e 
consultas prévias referidas no n.º 2, bem 
como formulários e procedimentos 
normalizados para a informação das 
autoridades de controlo a título do n.º 6.

Or. en

Alteração 2139
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as autorizações e consultas prévias 
referidas nos n.os 1 e 2, bem como 
formulários e procedimentos normalizados 
para a informação das autoridades de 
controlo a título do n.º 6. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários normalizados para as 
autorizações e consultas prévias referidas 
nos n.os 1 e 2, bem como formulários 
normalizados para a informação das 
autoridades de controlo a título do n.º 6. 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 2140
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as autorizações e consultas prévias 

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as consultas prévias referidas no n.º 2, 
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referidas nos n.os 1 e 2, bem como 
formulários e procedimentos normalizados 
para a informação das autoridades de 
controlo a título do n.º 6. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

bem como formulários e procedimentos 
normalizados para a informação das 
autoridades de controlo a título do n.º 6. 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 2141
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
para as autorizações e consultas prévias
referidas nos n.os 1 e 2, bem como 
formulários e procedimentos 
normalizados para a informação das 
autoridades de controlo a título do n.º 6. 
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

9. A Comissão pode estabelecer 
formulários e procedimentos normalizados 
de caráter não obrigatório para as 
autorizações prévias. 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 2142
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – título

Texto da Comissão Alteração

 Designação do delegado para a proteção 
de dados

Designação da organização para a 
proteção de dados ou do delegado para a 
proteção de dados
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Or. en

Alteração 2143
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

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

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

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

O delegado para a proteção de dados pode 
já ser um assalariado da empresa e 
exercer a sua função a tempo parcial, 
cabendo-lhe a missão de informar o 
Conselho de Administração de uma 
empresa, organização ou autoridade 
pública, que assume a responsabilidade 
final.

Or. en

Alteração 2144
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros promovem a 
designação de um delegado para a 
proteção de dados por parte do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante, e podem exigir que essa 
designação seja, em determinados casos,
prevista por via legislativa.

(a) O tratamento for efetuado por uma 
autoridade ou um organismo público; ou
(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa com 250 assalariados ou mais; 
ou
(c) As atividades principais do responsável
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistam em operações de tratamento 
que, devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidade, exijam um controlo regular e 
sistemático dos titulares de dados.

Or. en

Alteração 2145
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados apenas nos casos em 
que:

Or. en

Alteração 2146
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2147
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Justificação

A melhor forma para promover a aplicação desta função não é a obrigatoriedade, mas sim a 
sensibilização e o incentivo. Por isso, a função do delegado para a proteção de dados não 
deve ser obrigatória, mas sim voluntária.

Alteração 2148
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2149
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento designa
um delegado para a proteção de dados 
sempre que:

Or. en

Justificação

A alteração proposta para o artigo 33.º, n.º 1, também significa que a obrigação de designar 
um DPD não é aplicável ao subcontratante. Como tal, o subcontratante foi suprimido do 
enunciado. Contudo, o subcontratante pode optar por designar um DPD.

Alteração 2150
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não é necessária uma Autoridade para a Proteção de Dados em todas as circunstâncias.
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Alteração 2151
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A menos que tais funções já estejam a 
ser exercidas, o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante designam um 
delegado para a proteção de dados, 
conforme o disposto nos termos do 
artigo 4.º, sempre que:

Or. en

Alteração 2152
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 2153
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante designam um delegado para 

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

Or. en

Alteração 2154
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante, juntamente com os 
representantes dos trabalhadores,
designam um delegado para a proteção de 
dados sempre que:

Or. en

Alteração 2155
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2156
Janusz Wojciechowski
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 2157
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2158
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2159
Jan Mulder
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os riscos, conforme referido no 
artigo 33.º, n.º 2, não forem 
negligenciáveis, ainda que a atividade 
principal da empresa não seja o 
tratamento de dados;

Or. en

Alteração 2160
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2161
Jan Mulder

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

O número de assalariados não constitui um critério que justifique a necessidade de 
tratamento de dados.

Alteração 2162
Stanimir Ilchev

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 2163
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2164
Janusz Wojciechowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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ou

Or. pl

Alteração 2165
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Se verificarem, no mínimo, dois dos 
fatores de risco referidos no artigo 5.º-B, 
n.os 1 a 10.

Or. en

Justificação

A alteração proposta ao artigo está em consonância com o contexto e os princípios de risco 
enunciados nos artigos 5.º-A (novo) e 5.º-B (novo).

Alteração 2166
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa e os resultados de qualquer 
avaliação de impacto na privacidade, 
conforme referido no artigo 33.º, sobre o 
tratamento relacionado com as suas 
atividades principais (nomeadamente as 
atividades principais que, devido à sua 
natureza, âmbito ou finalidade, exijam um 
controlo regular e sistemático dos 
titulares de dados), indicarem um elevado 
grau de risco para os direitos e as 
liberdades dos titulares de dados, 
sobretudo o seu direito à privacidade, 
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independentemente das medidas adotadas 
por parte do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante para atenuar esses 
riscos. Em todos os outros casos, a 
designação de um delegado para a 
proteção de dados é opcional;

Or. en

Justificação

O critério de dimensão da organização (mais de 250 assalariados) não é útil para 
estabelecer uma distinção entre as organizações no âmbito do presente artigo. Para atingir 
os objetivos do presente regulamento, seria mais adequada uma abordagem baseada nos 
riscos no âmbito do artigo 35.º. Como tal, a designação de um DPD deve ser obrigatória 
apenas caso a operação de tratamento de dados relacionada com as suas atividades 
principais apresente um risco elevado. Só se justifica a designação obrigatória de um DPD 
numa tal situação de risco elevado. Em qualquer outra circunstância, a designação de um 
DPD deve ser opcional.

Alteração 2167
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa com 50 assalariados ou mais, ou 
uma empresa tiver como atividade 
principal o tratamento de dados pessoais, 
ou o tratamento for efetuado em 
categorias especiais de dados pessoais, 
conforme refere o artigo 9.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 2168
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa com 500 assalariados ou mais; ou

Or. en

Alteração 2169
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
pessoa coletiva e afetar mais de 500 
titulares de dados por ano, ou por uma 
empresa com 250 assalariados ou mais, ou 
o tratamento for efetuado em categorias 
especiais de dados pessoais, conforme é 
referido no artigo 9.º, n.º 1; ou

Or. en

Alteração 2170
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
pessoa coletiva e afetar mais de 500 
titulares de dados por ano; ou

Or. en
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Alteração 2171
Carmen Romero López

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
empresa com 250 assalariados ou mais, ou 
sobre alguma das categorias especiais de 
dados pessoais dispostas no artigo 9.º, n.º 
1, ou sobre dados pessoais cujo 
tratamento implique um risco económico, 
laboral ou para a reputação do titular dos 
dados; ou

Or. es

Justificação

Para cumprir com a obrigação disposta no presente artigo, adiciona-se como critério a 
noção de risco no tratamento de dados, independentemente da dimensão da empresa. 
Considera-se que pode implicar um risco considerável para o titular de dados qualquer 
tratamento de dados pessoais que pertençam a uma das categorias consideradas especiais, 
ou que sejam suscetíveis de afetar o património, as relações de trabalho ou a reputação do 
titular de dados.

Alteração 2172
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 2173
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O tratamento for efetuado por uma 
pessoa coletiva e afetar mais de 250 
titulares de dados por ano. ou

Or. fr

Alteração 2174
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 2175
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A recolha de dados e o tratamento 
referem-se a, pelo menos, 250 dados 
pessoais por ano;

Or. de

Alteração 2176
Alexander Alvaro



PE506.168v02-00 46/137 AM\929512PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta de supressão do artigo está em consonância com a alteração proposta à alínea b) 
relativamente ao contexto e aos princípios de risco enunciados nos artigos 5.º-A (novo) e 
5.º-B (novo).

Alteração 2177
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O critério de dimensão da organização (mais de 250 assalariados) não é útil para 
estabelecer uma distinção entre as organizações no âmbito do presente artigo. Para atingir 
os objetivos do presente regulamento, seria mais adequada uma abordagem baseada nos 
riscos no âmbito do artigo 35.º. Como tal, a designação de um DPD deve ser obrigatória 
apenas caso a operação de tratamento de dados relacionada com as suas atividades 
principais apresente um risco elevado. Só se justifica a designação obrigatória de um DPD 
numa tal situação de risco elevado. Em qualquer outra circunstância, a designação de um 
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DPD deve ser opcional.

Alteração 2178
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2179
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) As atividades principais do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistam em operações de tratamento que, 
devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidade, exijam um controlo regular e 
sistemático dos titulares de dados. As 
atividades principais devem ser definidas 
como atividades em que 50 % do seu 
volume de negócios anual resultante das 
vendas de dados ou das receitas advém da 
utilização destes dados. No que diz 
respeito à proteção de dados, as atividades 
de tratamento de dados que não 
representem mais de 50 % do volume de 
negócios da empresa são consideradas 
acessórias.
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Or. en

Justificação

Redação proveniente do parecer da Comissão ITRE.

Alteração 2180
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) As atividades principais do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistam em operações de tratamento que, 
devido à sua natureza, âmbito e/ou 
finalidade, exijam um controlo regular e 
sistemático dos titulares de dados. As 
atividades principais devem ser definidas 
como atividades em que 50 % do seu 
volume de negócios anual resultante das 
vendas de dados ou das receitas advém 
destes dados. 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 
atividade acessória.

Or. en

Justificação

A designação de delegados para a proteção de dados só deve ser considerada necessária 
quando as atividades principais de uma empresa estão relacionadas com o tratamento de 
dados pessoais.

Alteração 2181
Marie-Christine Vergiat

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

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

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

Or. fr

Alteração 2182
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) As atividades principais do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistem em operações de tratamento 
para fins de transmissão, de transmissão 
anónima, de sondagem de opinião e de 
sondagem de mercado.

Or. de

Alteração 2183
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Ao considerar a designação de um 
delegado para a proteção de dados, um 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ter em conta fatores 
como a natureza, o âmbito e as 
finalidades do tratamento, os potenciais 
riscos para os direitos e liberdades 
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fundamentais dos titulares de dados, e as 
restantes medidas propostas com vista à 
conformidade com o presente 
regulamento e a relação custo-eficácia.

Or. en

Justificação

Compete ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante, antes de mais, considerar a 
designação de um delegado para a proteção de dados.

Alteração 2184
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros podem prever, 
por via legislativa, que os responsáveis 
pelo tratamento ou os subcontratantes 
tenham a obrigação de designar um 
delegado para a proteção de dados, para 
efeitos do presente regulamento. Ao 
fazê-lo, os Estados-Membros devem 
considerar, pelo menos, os fatores 
referidos no n.º 1-A. Essas medidas serão 
notificadas à Comissão Europeia.

Or. en

Justificação

Ao abrigo da sua legislação e práticas em vigor, os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de decidir quanto à obrigação de designar um delegado para a proteção de 
dados em todas as situações ou apenas nos casos que possam apresentar riscos específicos.

Alteração 2185
Stanimir Ilchev.

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

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

Suprimido

Or. de

Alteração 2186
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Não há justificação para limitar esta possibilidade.

Alteração 2187
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Nos casos referidos no n.º 1, um grupo 
de empresas pode designar um delegado 
conjunto para a proteção de dados.

Or. en
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Alteração 2188
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2189
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2190
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 2191
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência com a alteração ao n.º 1 do artigo 35.º.

Alteração 2192
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2193
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 

2. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 
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delegado para a proteção de dados. delegado para a proteção de dados. Um 
grupo de empresas também pode designar 
um único delegado para a proteção de 
dados para um ou mais tratamentos 
aplicados por várias entidades do grupo.

Or. fr

Alteração 2194
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2195
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. No caso referido no n.º 1, alínea b), um 
grupo de empresas pode designar um 
delegado para a proteção de dados 
principais, se for certo que, a partir de 
qualquer local, está facilmente acessível 
um delegado para a proteção de dados, 
pelo menos, um delegado por 
Estado-Membro.

Or. de
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Alteração 2196
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso referido no n.º 1, alínea b), 
não são aplicáveis os artigos 33.º e 34.º.

Or. en

Alteração 2197
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, a 
organização para a proteção de dados ou
o delegado para a proteção de dados podem 
ser designados para várias das suas 
entidades, atendendo à estrutura 
organizacional da autoridade ou do 
organismo público.

Or. en

Alteração 2198
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
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autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

autoridade ou um organismo público, a 
organização para a proteção de dados ou 
o delegado para a proteção de dados podem 
ser designados para várias das suas 
entidades, atendendo à estrutura 
organizacional da autoridade ou do 
organismo público.

Or. en

Alteração 2199
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público. 
Atendendo à estrutura organizacional das 
autoridades ou dos organismos públicos, 
também é possível a várias autoridades ou 
organismos públicos designar 
conjuntamente um delegado para a 
proteção de dados.

Or. en

Justificação

A possibilidade de permitir que várias autoridades ou organismos públicos designem 
conjuntamente um delegado para a proteção de dados é de grande valor para pequenas e 
médias autoridades e organismos públicos. Na prática, muitas vezes as autoridades públicas 
também colaboram no domínio do tratamento de dados.

Alteração 2200
Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado ou os delegados para a proteção 
de dados podem ser designados para várias 
das suas entidades, atendendo à estrutura 
organizacional da autoridade ou do 
organismo público.

Or. en

Alteração 2201
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o 
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público. Os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para prever a designação de 
um delegado para a proteção de dados 
para grupos de titulares de cargos 
públicos.

Or. en

Justificação

Normalmente, os organismos dos titulares de cargos públicos não têm uma dimensão e 
estrutura comparáveis às de outras autoridades públicas. Em muitos casos, a autoridade 
pública pode ser constituída por uma única pessoa competente: o próprio titular do cargo 
público. Deste modo, os Estados-Membros devem, pelo menos, ter a possibilidade de prever a 
designação de um delegado conjunto para a proteção de dados para um grupo de titulares de 
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cargos públicos (por exemplo, a nível do organismo de controlo profissional).

Alteração 2202
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, o
delegado para a proteção de dados pode ser 
designado para várias das suas entidades, 
atendendo à estrutura organizacional da 
autoridade ou do organismo público.

3. Sempre que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante for uma 
autoridade ou um organismo público, pode 
ser designado um delegado para a proteção 
de dados para várias dessas autoridades ou 
organismos, atendendo à estrutura 
organizacional e dimensão dos mesmos.

Or. en

Justificação

A presente redação é mais clara.

Alteração 2203
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que o responsável pelo 
tratamento fizer parte de um organismo 
profissional ou de um organismo que 
reúne os responsáveis pelo tratamento de 
um mesmo setor de atividade, o mesmo 
pode designar um delegado para a 
proteção dos dados designado para esse 
fim por este organismo.

Or. fr
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Justificação

A mutualização apresenta um interesse significativo para a boa compreensão das 
especificidades de uma atividade aplicadas à proteção dos dados, bem como uma 
sensibilização acentuada dos responsáveis pelo tratamento em questão. A alteração proposta 
permite que os organismos profissionais estabeleçam delegados para a proteção de dados 
mutualizados deixando aos profissionais envolvidos a escolha de recorrer à mesma ou não.

Alteração 2204
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2205
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 2206
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2207
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2208
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que o responsável pelo 
tratamento fizer parte de um organismo 
profissional ou de um organismo que 
reúne os responsáveis pelo tratamento de 
um mesmo setor de atividade, o mesmo 
pode designar um delegado para a 
proteção dos dados designado para esse 
fim por este organismo.

Or. fr

Alteração 2209
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2210
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2211
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\929512PT.doc 63/137 PE506.168v02-00

PT

os dados pessoais tratados pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante.

tratamento de dados realizado e da 
proteção exigida para os dados pessoais 
tratados pelo responsável pelo tratamento 
ou pelo subcontratante.

Or. es

Alteração 2212
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2213
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam o delegado para a 
proteção de dados com base nas suas 

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

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

Or. de

Alteração 2214
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2215
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais 
que incumbem ao delegado para a 
proteção de dados sejam compatíveis com 
as atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente enunciado é demasiado prescritivo.

Alteração 2216
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem ao delegado para a proteção de 
dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem à organização para a proteção 
de dados ou ao delegado para a proteção 
de dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
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interesses. dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

Or. en

Alteração 2217
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem ao delegado para a proteção de 
dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem à organização para a proteção 
de dados ou ao delegado para a proteção 
de dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

Or. en

Alteração 2218
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem ao delegado para a proteção de 
dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

6. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que 
quaisquer outras funções profissionais que 
incumbem ao delegado ou aos delegados 
para a proteção de dados sejam 
compatíveis com as atribuições e funções 
dessa(s) pessoa(s) na qualidade de 
delegado para a proteção de dados e não 
impliquem um conflito de interesses.
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Or. en

Alteração 2219
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O delegado para a proteção de dados 
pode ser um assalariado do responsável 
pelo tratamento ou exercer as suas 
funções com base num contrato de 
prestação de serviços.

Or. en

Alteração 2220
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2221
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração a regulamentar no artigo 36.º.

Alteração 2222
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2223
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2224
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

O presente enunciado é demasiado prescritivo.

Alteração 2225
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designa um delegado para a 
proteção de dados pelo período mínimo de 
dois anos. O mandato do delegado para a 
proteção de dados pode ser renovado. No 
decurso do seu mandato, o delegado para a 
proteção de dados apenas pode ser 
exonerado se tiver deixado de cumprir as 
condições exigidas para o exercício das 
suas funções. O responsável pelo 
tratamento deve informa a autoridade de 
controlo competente sobre as razões da 
sua exoneração.

Or. en

Alteração 2226
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos. O mandato do delegado para 
a proteção de dados pode ser renovado. No 
decurso do seu mandato, o delegado para 
a proteção de dados apenas pode ser 
exonerado se tiver deixado de cumprir as 

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designa um delegado para a 
proteção de dados pelo período mínimo de 
dois anos. O mandato do delegado para a 
proteção de dados pode ser renovado.
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condições exigidas para o exercício das 
suas funções.

Or. en

Justificação

A direção deve ter sempre a possibilidade de dar instruções ao pessoal, incluindo os DPD, e 
estes não devem poder agir de forma independente da direção. A direção é responsável por 
TODAS as atividades da organização, incluindo a proteção de dados.

Alteração 2227
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. No decurso do seu mandato, o delegado 
para a proteção de dados apenas pode ser 
exonerado se tiver deixado de cumprir as 
condições exigidas para o exercício das 
suas funções, ou devido a incumprimentos 
graves relativos às mesmas.

Or. es

Alteração 2228
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos. O mandato do delegado para 

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

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

Or. en

Alteração 2229
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos e com um nível de ligação 
hierárquica suficiente. O mandato do 
delegado para a proteção de dados pode ser 
renovado. No decurso do seu mandato, o 
delegado para a proteção de dados apenas 
pode ser exonerado se tiver deixado de 
cumprir as condições exigidas para o 
exercício das suas funções.

Or. fr

Alteração 2230
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de dois anos. O mandato do delegado para 

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

dados pode ser reconduzido.

Or. en

Alteração 2231
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam com o 
consentimento da representação dos 
trabalhadores um delegado para a proteção 
de dados pelo período mínimo de dois 
anos. O mandato do delegado para a 
proteção de dados pode ser renovado. No 
decurso do seu mandato, o delegado para a 
proteção de dados apenas pode ser 
exonerado se tiver deixado de cumprir as 
condições exigidas para o exercício das 
suas funções. Sem prejuízo das mesmas, o 
delegado para a proteção de dados goza 
de proteção específica contra o 
despedimento e a discriminação, 
comparável à proteção que cabe aos 
representantes dos trabalhadores, de 
acordo com as disposições nacionais, não 
podendo ser afetado devido ao 
cumprimento das suas funções.

Or. de

Alteração 2232
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, juntamente com os 
representantes dos trabalhadores, designa
um delegado para a proteção de dados pelo 
período mínimo de dois anos. O mandato 
do delegado para a proteção de dados pode 
ser renovado. No decurso do seu mandato, 
os delegados para a proteção de dados, no 
exercício das suas funções, devem 
usufruir de proteção especial contra a 
exoneração e a discriminação, 
equiparável à dos representantes sindicais 
ou dos representantes dos trabalhadores 
ao abrigo do direito e das práticas 
nacionais.

Or. en

Alteração 2233
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade de controlo competente tem 
o direito de solicitar uma justificação do 
fim prematuro da missão do delegado 
para a proteção de dados.

Or. fr

Alteração 2234
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. O delegado para a proteção de dados 
pode ser um assalariado do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, ou 
exercer as suas funções com base num 
contrato de prestação de serviços.

Suprimido

Or. en

Justificação

Disposição a regulamentar no artigo 36.º.

Alteração 2235
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O delegado para a proteção de dados 
pode ser um assalariado do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, ou 
exercer as suas funções com base num 
contrato de prestação de serviços.

Suprimido

Or. en

Alteração 2236
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O delegado para a proteção de dados 
pode ser um assalariado do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, ou 
exercer as suas funções com base num 

Suprimido
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contrato de prestação de serviços.

Or. en

Alteração 2237
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O delegado para a proteção de dados 
pode ser um assalariado do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, ou 
exercer as suas funções com base num 
contrato de prestação de serviços.

8. O delegado para a proteção de dados 
pode ser um assalariado do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante.

Or. en

Justificação

A função de um delegado para a proteção de dados não é meramente técnica. Requer um 
controlo permanente da organização interna do prestador de serviços e, por conseguinte, 
afeta todos os assalariados até certo ponto. Um prestador de serviços externo que não se 
paute por uma presença constante não está em condições de satisfazer este requisito.

Alteração 2238
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comunica o nome e os 
contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2239
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comunica o nome e os 
contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público.

Suprimido

Or. en

Alteração 2240
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comunica o nome e os 
contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público.

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comunica o nome e os 
contactos da organização para a proteção 
de dados ou do delegado para a proteção 
de dados à autoridade de controlo e ao 
público.

Or. en

Alteração 2241
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comunica o nome e os 

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante disponibiliza o nome e os 
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contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público.

contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público.

Or. en

Alteração 2242
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar a organização para a proteção 
de dados ou o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

Or. en

Alteração 2243
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar a organização para a proteção 
de dados ou o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

Or. en
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Alteração 2244
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o(s) delegado(s) para a proteção 
de dados sobre todos os assuntos 
relacionados com o tratamento dos seus 
dados pessoais e de solicitar o exercício 
dos direitos que lhe confere o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2245
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento.

10. Os titulares de dados têm o direito de 
contactar o delegado para a proteção de 
dados sobre todos os assuntos relacionados 
com o tratamento dos seus dados pessoais e 
de solicitar o exercício dos direitos que lhe 
confere o presente regulamento, bem como 
de dar os primeiros passos no sentido de 
retificar a situação. 

Or. en

Alteração 2246
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessário adotar atos delegados neste domínio.

Alteração 2247
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2248
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2249
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2251
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2252
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O presente texto proposta não é necessário.

Alteração 2253
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

 Função do delegado para a proteção de 
dados

Função da organização para a proteção de 
dados ou do delegado para a proteção de 
dados

Or. en

Alteração 2254
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que a organização 
para a proteção de dados ou o delegado 
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 2255
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que a organização 
para a proteção de dados ou o delegado 
para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as 
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 2256
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado ou 
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para a proteção de dados seja associado, de 
forma adequada e em tempo útil, a todas as
matérias relacionadas com a proteção de 
dados pessoais.

delegados para a proteção de dados sejam 
associados, de forma adequada e em tempo 
útil, às matérias relacionadas com a 
proteção de dados pessoais.

Or. en

Alteração 2257
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O delegado para a proteção de dados 
tem o dever de informar diretamente o 
conselho de administração, sendo este, em 
última instância, responsável pela 
conformidade com as disposições do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 2258
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 2259
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

No que respeita aos volumes elevados e à importância extrema da proteção de dados, o 
delegado para a proteção de dados tem o dever de informar diretamente a direção executiva.

Alteração 2260
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que a organização 
para a proteção de dados ou o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 
independente.
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diretamente a direção do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.

Or. en

Alteração 2261
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2262
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A organização para a proteção de 
dados ou o delegado para a proteção de 
dados exerce as suas funções de forma 
independente e tem o dever de informar 
diretamente a direção executiva do 
responsável pelo tratamento ou do 
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função. O delegado para a proteção de 
dados tem o dever de informar diretamente 
a direção do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante.

subcontratante.

Or. en

Alteração 2263
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2264
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O ou os delegados para a proteção de 
dados exercem as suas funções e 
atribuições de forma independente.
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dados tem o dever de informar 
diretamente a direção do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.

Or. en

Alteração 2265
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2266
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 
independente. O delegado para a proteção 
de dados tem o dever de informar 
diretamente a direção do responsável pelo 
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dados tem o dever de informar diretamente 
a direção do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante.

tratamento ou do subcontratante.

Or. en

Alteração 2267
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 2268
Ewald Stadler.

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

a administração do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.

Or. de

Alteração 2269
Hélène Flautre

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 
independente, não recebendo quaisquer 
instruções relativas ao exercício da sua 
função. O delegado para a proteção de 
dados dispõe, em cada Estado-Membro, de 
garantias processuais que garantem a sua 
independência e sancionam os atos que 
visem impedir o pleno exercício das suas 
funções. O delegado para a proteção de 
dados tem o dever de informar diretamente 
a direção do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante.

Or. fr

Alteração 2270
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados exerce as suas 
funções e atribuições de forma 

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

independente, não recebendo quaisquer 
instruções relativas ao exercício da sua 
função.

Or. en

Justificação

O presente enunciado é demasiado prescritivo.

Alteração 2271
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2272
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer pessoal, 

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

funções e deve fornecer pessoal, 
instalações, equipamentos e quaisquer 
outros recursos necessários ao exercício 
das funções e atribuições referidas no 
artigo 37.º.

Or. en

Alteração 2273
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2274
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2275
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções mediante o fornecimento de meios 
adequados ao exercício das funções e 
atribuições referidas no artigo 37.º.

Or. en

Alteração 2276
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2277
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 2278
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer todos os recursos, 
incluindo pessoal, instalações, 
equipamentos, acesso às informações e 
quaisquer outros recursos necessários ao 
exercício das funções e atribuições 
referidas no artigo 37.º e à manutenção 
dos seus conhecimentos profissionais.
O direito à formação contínua do 
delegado para a proteção de dados é 
assegurado em conformidade com as 
normas legislativas ou convencionais no 
âmbito do Estado-Membro em que este 
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exerce as suas funções.

Or. fr

Alteração 2279
Hélène Flautre

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer todos os recursos, 
incluindo pessoal, instalações, 
equipamentos, acesso às informações e 
quaisquer outros recursos necessários ao 
exercício das funções e atribuições 
referidas no artigo 37.º e à manutenção 
dos seus conhecimentos profissionais.

Or. fr

Alteração 2280
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os delegados para a proteção de 
dados devem estar vinculados ao dever de 
sigilo em relação à identidade dos 
titulares dos dados e às circunstâncias 
que permitem a identificação dos mesmos, 
a menos que os titulares os exonerem 
dessa obrigação. Sempre que, no decurso 
das suas atividades, os delegados para a 
proteção de dados tenham conhecimento 
de dados em relação aos quais o superior 
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do responsável pelo tratamento ou uma 
pessoa empregada pelo responsável têm o 
direito de recusar apresentar provas, esse 
direito deve aplicar-se também aos 
delegados para a proteção de dados e 
respetivos subordinados.

Or. hu

Alteração 2281
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designa uma organização 
para a proteção de dados ou um delegado 
para a proteção de dados por um período 
inicial mínimo de dois anos, no caso de 
uma organização para a proteção de 
dados, e por um período inicial mínimo de 
quatro anos, no caso de um delegado para 
a proteção de dados, desde que o mesmo 
não seja um prestador de serviços externo. 
No mínimo, é aplicável o período previsto 
para organizações para a proteção de 
dados. O mandato das organizações para 
a proteção de dados ou dos delegados 
para a proteção de dados pode ser 
renovado. No decurso do seu mandato, o 
delegado para a proteção de dados apenas 
pode ser exonerado se tiver deixado de 
cumprir as condições exigidas para o 
exercício das suas funções.
Estas disposições não são aplicáveis em 
caso de participação voluntária de uma 
organização para a proteção de dados ou 
de um delegado para a proteção de dados 
conforme estipulado no artigo 38.º-A do 
presente regulamento.

Or. en
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Justificação

Em consonância com o artigo 35.º. Nos casos em que seja aplicável o artigo 38.º-A, o 
responsável pelo tratamento ou o subcontratante deve poder aplicar períodos mais flexíveis 
— em virtude do caráter voluntário da participação da organização para a proteção de 
dados ou do delegado para a proteção de dados.

Alteração 2282
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os delegados para a proteção de 
dados estão vinculados ao dever de sigilo 
profissional em relação à identidade dos 
titulares dos dados e às circunstâncias 
que permitem a identificação dos mesmos, 
a menos que os titulares os exonerem 
dessa obrigação.

Or. en

Alteração 2283
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante garantem ao delegado 
para a proteção de dados o direito à 
formação adaptada para as respetivas 
missões.

Or. fr
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Alteração 2284
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A organização para a proteção de 
dados ou o delegado para a proteção de 
dados pode ser um assalariado do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, ou exercer as suas 
funções com base num contrato de 
prestação de serviços.
A designação da organização para a 
proteção de dados ou do delegado para a 
proteção de dados não exige 
necessariamente a ocupação da 
organização ou do assalariado em causa a 
tempo inteiro.

Or. en

Justificação

Em consonância com o artigo 35.º.

Alteração 2285
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Atribuições do delegado para a proteção 
de dados
1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:
(a) Informar e aconselhar o responsável 
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pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações nos termos do presente 
regulamento, e conservar documentação 
sobre esta atividade e as respostas 
recebidas;
(b) Controlar a execução e a aplicação 
das regras internas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante relativas 
à proteção de dados pessoais, incluindo a 
repartição de responsabilidades, a 
formação do pessoal envolvido nas 
operações de tratamento de dados, e as 
auditorias correspondentes;
(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 
exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;
(d) Assegurar que a documentação 
referida no artigo 28.º é conservada;

(e) Controlar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;
(f) Acompanhar a realização da avaliação 
de impacto sobre a proteção de dados pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante, bem como os pedidos de 
autorização prévia ou de consulta prévia, 
se necessário, nos termos dos artigos 33.º 
e 34.º;
(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;
(h) Atuar como ponto de contacto para a 
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autoridade de controlo sobre assuntos 
relacionados com o tratamento, e 
consultar esta autoridade, se for caso 
disso, por sua própria iniciativa.
2. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e requisitos aplicáveis às 
atribuições, certificação, estatuto, 
competências e recursos do delegado para 
a proteção de dados referidos no n.º 1.

Or. en

Justificação

O presente enunciado é demasiado prescritivo.

Alteração 2286
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegura que o delegado 
para a proteção de dados dispõe de uma 
descrição de funções clara e de um código 
de conduta que traçam, de forma 
explícita, as suas funções em matéria de
proteção de dados cujo exercício lhe é 
confiado, sobretudo no que se refere à 
execução e aplicação do presente 
regulamento e ao papel que desempenha 
como ponto de ligação com a autoridade 
de controlo.

(a) Informar e aconselhar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações nos termos do presente 
regulamento, e conservar documentação 
sobre esta atividade e as respostas 
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recebidas;
(b) Controlar a execução e a aplicação 
das regras internas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante relativas 
à proteção de dados pessoais, incluindo a 
repartição de responsabilidades, a 
formação do pessoal envolvido nas 
operações de tratamento de dados, e as 
auditorias correspondentes;
(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 
exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;
(d) Assegurar que a documentação 
referida no artigo 28.º é conservada;
(e) Controlar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;
(f) Acompanhar a realização da avaliação 
de impacto sobre a proteção de dados pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante, bem como os pedidos de 
autorização prévia ou de consulta prévia, 
se necessário, nos termos dos artigos 33.º 
e 34.º;
(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;
(h) Atuar como ponto de contacto para a 
autoridade de controlo sobre assuntos 
relacionados com o tratamento, e 
consultar esta autoridade, se for caso 
disso, por sua própria iniciativa.
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Or. en

Alteração 2287
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 37 – título

Texto da Comissão Alteração

 Atribuições do delegado para a proteção 
de dados

Atribuições da organização para a 
proteção de dados ou do delegado para a 
proteção de dados

Or. en

Alteração 2288
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia à organização para 
a proteção de dados ou ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

Or. en

Alteração 2289
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 1. O responsável pelo tratamento ou o 
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subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

subcontratante confia à organização para 
a proteção de dados ou ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

Or. en

Alteração 2290
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao(s) delegado(s)
para a proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

Or. en

Alteração 2291
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante confia ao delegado para a 
proteção de dados, pelo menos, as 
seguintes atribuições:

1. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante determina as funções a 
desempenhar pela organização para a 
proteção de dados ou pelo delegado para a 
proteção de dados de forma a assegurar a 
conformidade com o presente 
regulamento:

Or. en

Alteração 2292
Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2293
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2294
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

regulamento;

Or. en

Alteração 2295
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2296
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Controlar a execução e a aplicação das 
regras internas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante relativas à 
proteção de dados pessoais, incluindo a 
repartição de responsabilidades, a 
formação do pessoal envolvido nas 
operações de tratamento de dados, e as 
auditorias correspondentes;

(b) Controlar a execução e a aplicação das 
regras internas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante relativas à 
proteção de dados pessoais, conforme 
estabelecido no artigo 22.º;

Or. en
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Alteração 2297
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Controlar a execução e a aplicação das 
regras internas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante relativas 
à proteção de dados pessoais, incluindo a 
repartição de responsabilidades, a 
formação do pessoal envolvido nas 
operações de tratamento de dados, e as 
auditorias correspondentes;

(b) Desenvolver, apoiar e controlar a 
execução das medidas referidas no 
artigo 22.º;

Or. en

Alteração 2298
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Informar e consultar os 
representantes dos trabalhadores no que 
respeita aos dados pessoais dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 2299
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlar a execução e a aplicação do (c) Controlar o incumprimento do presente 
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presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 
exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;

regulamento;

Or. en

Alteração 2300
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 
exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;

(c) Controlar a conformidade com o 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 2301
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 

(c) Controlar a conformidade com o 
presente regulamento;
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aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 
exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 2302
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Controlar a execução e a aplicação do 
presente regulamento, em especial quanto 
aos requisitos relacionados com a 
proteção de dados desde a conceção, a 
proteção de dados por defeito e a 
segurança de dados, bem como às 
informações dos titulares de dados e 
exame dos pedidos para exercer os seus 
direitos nos termos do presente 
regulamento;

(c) Controlar a conformidade com o 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 2303
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 2304
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2305
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2306
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Controlar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

Suprimido
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Or. en

Alteração 2307
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Controlar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 2308
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Controlar a documentação, a 
notificação e a comunicação relativas a 
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

(e) Desenvolver processos para controlar, 
documentar, notificar e comunicar
violações de dados pessoais, nos termos 
dos artigos 31.º e 32.º;

Or. en

Alteração 2309
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 2310
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2311
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. es

Alteração 2312
Alexander Alvaro

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração resulta da alteração ao artigo 34.º.

Alteração 2313
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2314
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2315
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;

Suprimido

Or. en

Alteração 2316
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;

Suprimido

Or. en

Alteração 2317
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência do delegado para a proteção 
de dados, cooperar com a autoridade de 
controlo, a pedido desta ou por iniciativa 
do próprio delegado para a proteção de 
dados;

(g) Acompanhar a resposta aos pedidos da 
autoridade de controlo e, no âmbito da 
competência da organização para a 
proteção de dados ou do delegado para a
proteção de dados, cooperar com a 
autoridade de controlo, a pedido desta ou 
por iniciativa própria da organização para 
a proteção de dados ou do delegado para a
proteção de dados;

Or. en

Alteração 2318
Nils Torvalds

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Atuar como ponto de contacto para a 
autoridade de controlo sobre assuntos 

Suprimido
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relacionados com o tratamento, e 
consultar esta autoridade, se for caso 
disso, por sua própria iniciativa.

Or. en

Alteração 2319
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(h) Atuar como ponto de contacto para a 
autoridade de controlo sobre assuntos 
relacionados com o tratamento, e 
consultar esta autoridade, se for caso 
disso, por sua própria iniciativa.

Suprimido

Or. en

Alteração 2320
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Informar os representantes dos 
trabalhadores sobre o tratamento de 
dados dos trabalhadores.

Or. en

Alteração 2321
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(h-A) Informação e consulta da 
representação dos trabalhadores, no que 
diz respeito aos dados dos mesmos.

Or. de

Alteração 2322
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2323
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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a proteção de dados referidos no n.º 1.

Or. en

Alteração 2324
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2325
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2326
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2327
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2328
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2329
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º-A
RESPONSABILIDADE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO
O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante designam um membro do 
conselho de administração sobre o qual 
recai a responsabilidade final pela 
observância das disposições do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2330
Axel Voss

Proposta de regulamento
Capítulo 4 – secção 5 – título

Texto da Comissão Alteração

 CÓDIGOS DE CONDUTA E AUTORREGULAÇÃO, REGRAS 
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CERTIFICAÇÃO VINCULATIVAS PARA EMPRESAS,
CÓDIGOS DE CONDUTA E 
CERTIFICAÇÃO

Or. en

Alteração 2331
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Tratamento de dados leal e 
transparente;
(b) Recolha de dados;
(c) Informação do público e dos titulares 
de dados;
(d) Pedidos dos titulares de dados no 
exercício dos seus direitos;
(e) Informações e proteção das crianças;
(f) Transferências de dados para países 
terceiros ou organizações internacionais;
(g) Mecanismos de controlo e de garantia 
do respeito do código pelos responsáveis 
pelo tratamento que a ele adiram;
(h) Ações extrajudiciais e outros 
procedimentos de resolução de litígios 
entre os responsáveis pelo tratamento e os 
titulares de dados em relação ao 
tratamento de dados pessoais, sem 
prejuízo dos direitos dos titulares de dados 
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nos termos dos artigos 73.º e 75.º.
2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou 
prorrogar os códigos de conduta 
existentes, podem submetê-los ao parecer 
da autoridade de controlo desse 
Estado-Membro. A autoridade de controlo 
pode emitir um parecer sobre a 
conformidade com o presente 
regulamento do projeto de código de 
conduta ou da alteração. A autoridade de 
controlo deve solicitar a opinião dos 
titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre esses projetos.
3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter à 
Comissão projetos de códigos de conduta, 
bem como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.
4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos de execução a 
fim de declarar, mediante decisão, que os 
códigos de conduta, bem como as 
alterações ou prorrogações aos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do n.º 3, são de 
aplicabilidade geral na União. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.
5. A Comissão assegura a publicidade 
adequada dos códigos que, mediante 
decisão, declarou serem de aplicabilidade 
geral em conformidade com o n.º 4.

Or. en

Alteração 2332
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2333
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2334
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou prorrogar 
os códigos de conduta existentes, podem 
submetê-los ao parecer da autoridade de 
controlo desse Estado-Membro. A
autoridade de controlo pode emitir um 
parecer sobre a conformidade com o 
presente regulamento do projeto de código 
de conduta ou da alteração. A autoridade 
de controlo deve solicitar a opinião dos 
titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre esses projetos.

2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou prorrogar 
os códigos de conduta existentes, podem 
submetê-los ao parecer da autoridade de 
controlo desse Estado-Membro. A 
autoridade de controlo deve, sem demora 
injustificada, emitir um parecer sobre a 
conformidade com o presente regulamento 
do projeto de código de conduta ou da 
alteração. A autoridade de controlo deve 
solicitar a opinião dos titulares de dados ou 
dos seus representantes sobre esses 
projetos.

Or. en

Justificação

Alteração necessária para garantir a segurança jurídica e promover o uso de códigos de 
conduta.

Alteração 2335
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou prorrogar 
os códigos de conduta existentes, podem 
submetê-los ao parecer da autoridade de 
controlo desse Estado-Membro. A 
autoridade de controlo pode emitir um 

2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou prorrogar 
os códigos de conduta existentes, podem 
submetê-los ao parecer da autoridade de 
controlo desse Estado-Membro. A 
autoridade de controlo deve, sem demora 
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parecer sobre a conformidade com o 
presente regulamento do projeto de código 
de conduta ou da alteração. A autoridade 
de controlo deve solicitar a opinião dos 
titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre esses projetos.

injustificada, emitir um parecer sobre a 
conformidade com o presente regulamento 
do projeto de código de conduta ou da 
alteração. A autoridade de controlo deve 
solicitar a opinião dos titulares de dados ou 
dos seus representantes sobre esses 
projetos.

Or. en

Alteração 2336
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou prorrogar 
os códigos de conduta existentes, podem 
submetê-los ao parecer da autoridade de 
controlo desse Estado-Membro. A 
autoridade de controlo pode emitir um 
parecer sobre a conformidade com o 
presente regulamento do projeto de código 
de conduta ou da alteração. A autoridade 
de controlo deve solicitar a opinião dos 
titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre esses projetos.

2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou prorrogar 
os códigos de conduta existentes, podem 
submetê-los ao parecer da autoridade de 
controlo desse Estado-Membro. A 
autoridade de controlo pode emitir um 
parecer sobre a conformidade com o 
presente regulamento do tratamento 
efetuado no âmbito do código.

Or. en

Justificação

O presente regulamento regula o tratamento, não o código.

Alteração 2337
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter à 
Comissão projetos de códigos de conduta, 
bem como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.

3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento ou 
subcontratantes em vários 
Estados-Membros podem submeter à 
Comissão projetos de códigos de conduta, 
bem como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.

Or. en

Alteração 2338
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter à
Comissão projetos de códigos de conduta, 
bem como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.

3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados projetos de códigos de conduta, bem 
como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes. 

Or. en

Alteração 2339
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter à 
Comissão projetos de códigos de conduta, 
bem como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.

3. As associações e outros organismos 
representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados projetos de códigos de conduta, bem 
como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.

Or. en

Alteração 2340
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos de execução a 
fim de declarar, mediante decisão, que os 
códigos de conduta, bem como as 
alterações ou prorrogações aos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do n.º 3, são de 
aplicabilidade geral na União. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2341
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos de execução a 
fim de declarar, mediante decisão, que os 
códigos de conduta, bem como as 
alterações ou prorrogações aos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do n.º 3, são de 
aplicabilidade geral na União. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 2342
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos de execução a 
fim de declarar, mediante decisão, que os 
códigos de conduta, bem como as 
alterações ou prorrogações aos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do n.º 3, são de 
aplicabilidade geral na União. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2343
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos de execução a fim de 
declarar, mediante decisão, que os códigos 
de conduta, bem como as alterações ou 
prorrogações aos códigos de conduta 
existentes que lhe sejam apresentados nos 
termos do n.º 3, são de aplicabilidade geral 
na União. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º a fim de 
declarar, mediante decisão, que os códigos 
de conduta, bem como as alterações ou 
prorrogações aos códigos de conduta 
existentes que lhe sejam apresentados nos 
termos do n.º 3, são de aplicabilidade geral 
na União.

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que visa substituir todos os atos de execução por atos delegados de 
forma a garantir a plena participação do Parlamento Europeu no processo decisório.

Alteração 2344
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos de execução a fim de 
declarar, mediante decisão, que os códigos 
de conduta, bem como as alterações ou 
prorrogações aos códigos de conduta 
existentes que lhe sejam apresentados nos 
termos do n.º 3, são de aplicabilidade geral 
na União. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, depois de solicitar o parecer 
do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados, nos termos do 
artigo 86.º, a fim de declarar, mediante 
decisão, que os códigos de conduta, bem 
como as alterações ou prorrogações aos 
códigos de conduta existentes que lhe 
sejam apresentados nos termos do n.º 3, 
estão em consonância com o presente 
regulamento e são de aplicabilidade geral 
na União. Este ato delegado deve conferir 
direitos oponíveis aos titulares de dados.

Or. en
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Alteração 2345
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à Comissão
para adotar atos de execução a fim de 
declarar, mediante decisão, que os códigos 
de conduta, bem como as alterações ou 
prorrogações aos códigos de conduta 
existentes que lhe sejam apresentados nos 
termos do n.º 3, são de aplicabilidade geral 
na União. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

4. São atribuídas competências ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados para 
adotar atos de execução a fim de declarar, 
mediante decisão, que os códigos de 
conduta, bem como as alterações ou 
prorrogações aos códigos de conduta 
existentes que lhe sejam apresentados nos 
termos do n.º 3, são de aplicabilidade geral 
na União. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2346
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2347
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados assegura a publicidade adequada 
dos códigos que, mediante decisão, 
declarou serem de aplicabilidade geral em 
conformidade com o n.º 4.

Or. en

Alteração 2348
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Promoção da autorregulação
1. Os Estados-Membros, as autoridades de 
controlo nacionais e europeias, e a 
Comissão devem promover instrumentos 
de autorregulação como, por exemplo, 
regras vinculativas para empresas, 
códigos de conduta e a certificação ou —
no caso de empresas que não estejam 
abrangidas pelo artigo 35.º — a 
designação voluntária de uma 
organização para a proteção de dados ou 
de um delegado para a proteção de dados.
2. As empresas individuais, as empresas 
multinacionais, os setores da indústria, as 
associações profissionais e outras 
associações de todos os quadrantes 
representativas de grupos específicos de 
responsáveis pelo tratamento ou 
subcontratantes podem apresentar 
projetos de instrumentos de 
autorregulação no n.º 1. Caso o 
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instrumento de autorregulação se deva 
aplicar num Estado-Membro específico 
apenas, pode ser solicitado à autoridade 
de controlo nacional do Estado-Membro 
em causa que confirme a conformidade 
com o presente regulamento. No caso de o 
instrumento de autorregulação ser 
aplicável em todos os Estados-Membros 
da UE, pode ser solicitado ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados que 
confirme a conformidade com o presente 
regulamento. A autoridade de controlo 
nacional ou o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados examinará a 
compatibilidade dos projetos apresentados 
com a legislação aplicável neste 
regulamento relativo à proteção de dados. 
Se não se registarem reações durante um 
período de 3 meses, o instrumento de 
autorregulação é classificado como 
conforme com o presente regulamento.
3. No caso de o instrumento de 
autorregulação proporcionar um 
procedimento adequado em questões 
relacionadas com a proteção de dados do 
presente regulamento, o artigo 14.º 
(Informação do titular dos dados), o 
artigo 28.º (documentação), o artigo 33.º 
(Avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados) e o artigo 34.º (Autorização prévia 
e consulta prévia) não são aplicáveis.

Or. en

Alteração 2349
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 38-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-B
Regras vinculativas para empresas
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1. A autoridade de controlo competente 
autoriza, por meio de um ato único de 
aprovação, regras vinculativas para 
empresas destinadas a um grupo de 
empresas. Estas regras permitem 
múltiplas transferências internacionais 
entre empresas do mesmo grupo dentro e 
fora da Europa, desde que estas:
a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo 
de empresas do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante, 
incluindo os seus assalariados, que 
deverão assegurar o seu respeito;
b) Confiram expressamente direitos 
oponíveis aos titulares de dados;
c) Respeitem os requisitos estabelecidos 
no n.º 2.
2. As regras vinculativas para empresas 
devem, pelo menos, especificar:
(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem;
(b) As transferências ou conjunto de 
transferências de dados, incluindo as 
categorias de dados pessoais, o tipo de 
tratamento e as finalidades, o tipo de 
titulares de dados afetado e a 
identificação do país ou países terceiros 
em questão;
(c) O seu caráter juridicamente 
vinculativo, a nível interno e externo;
(d) Os princípios gerais de proteção de 
dados, nomeadamente a limitação das 
finalidades, a qualidade dos dados, a base 
jurídica para o tratamento, o tratamento 
de dados pessoais sensíveis, as medidas de 
garantia da segurança dos dados e os 
requisitos para transferências ulteriores 
para organizações que não se encontrem 
vinculadas pelas medidas em causa;
(e) Os direitos dos titulares de dados e os 
mecanismos de exercício desses direitos, 
incluindo o direito de não ser objeto de 
uma medida baseada na definição de 
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perfis nos termos do artigo 20.º, o direito 
de apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo competente e aos tribunais 
competentes dos Estados-Membros nos 
termos do artigo 75.º, n.º 2, e obter uma 
reparação e, se for caso disso, uma 
indemnização pela violação das regras 
vinculativas para empresas;
(f) A aceitação, pelo responsável pelo 
tratamento ou pelo subcontratante 
estabelecido no território de um 
Estado-Membro, da responsabilidade por 
qualquer violação às regras vinculativas 
para empresas por qualquer entidade do 
grupo de empresas não estabelecido na 
União; o responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante só pode ser exonerado 
dessa responsabilidade, no todo ou em 
parte, se provar que o facto que causou o 
dano não é imputável a essa entidade;
(g) A forma como as informações sobre as 
regras vinculativas para empresas, 
nomeadamente relativas às disposições 
referidas nas alíneas d), e) e f), são 
comunicadas aos titulares de dados nos 
termos do artigo 11.º;
(h) As atribuições do delegado para a 
proteção de dados, designado nos termos 
do artigo 35.º, incluindo o controlo do 
respeito das regras vinculativas para 
empresas, a nível do grupo de empresas, 
bem como a supervisão de ações de 
formação e do tratamento de queixas;
(i) Os mecanismos existentes no grupo de 
empresas com vista a assegurar a 
verificação do respeito das regras 
vinculativas para empresas;
(j) Os mecanismos de elaboração de 
relatórios e de registo de alterações 
introduzidas às regras internas e para a 
comunicação dessas alterações à 
autoridade de controlo;
(k) O mecanismo de cooperação com a 
autoridade de controlo para assegurar o 
respeito, por qualquer entidade do grupo 
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de empresas, em especial disponibilizando 
à autoridade de controlo os resultados da 
verificação das medidas referidas na 
alínea i).
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 
regras vinculativas para empresas na 
aceção do presente artigo, nomeadamente 
quanto aos critérios aplicáveis à respetiva 
aprovação, à aplicação do n.º 2, alíneas 
b), d), e) e f), às regras vinculativas para 
empresas às quais aderem 
subcontratantes, e aos requisitos 
necessários para assegurar a proteção de 
dados pessoais dos titulares de dados.
4. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para o intercâmbio 
eletrónico de informações entre os 
responsáveis pelo tratamento, os 
subcontratantes e as autoridades de 
controlo, em relação às regras 
vinculativas para empresas na aceção do 
presente artigo. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2350
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 38-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-C
Códigos de conduta
1. Os Estados-Membros, as autoridades de 
controlo e a Comissão devem promover a 
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elaboração de códigos de conduta 
destinados a contribuir para a correta 
aplicação do presente regulamento, em 
função das características dos diferentes 
setores de tratamento de dados, em 
especial no que se refere a:
(a) Tratamento de dados leal e 
transparente;
(b) Recolha de dados;
(c) Informação do público e dos titulares 
de dados;
(d) Pedidos dos titulares de dados no 
exercício dos seus direitos;
(e) Informações e proteção das crianças;
(f) Transferências de dados para países 
terceiros ou organizações internacionais;
(g) Mecanismos de controlo e de garantia 
do respeito do código pelos responsáveis 
pelo tratamento que a ele adiram;
(h) Ações extrajudiciais e outros 
procedimentos de resolução de litígios 
entre os responsáveis pelo tratamento e os 
titulares de dados em relação ao 
tratamento de dados pessoais, sem 
prejuízo dos direitos dos titulares de dados 
nos termos dos artigos 73.º e 75.º.
2. As associações e outros organismos que 
representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes num 
Estado-Membro que tencionem elaborar 
códigos de conduta ou alterar ou 
prorrogar os códigos de conduta 
existentes, podem submetê-los ao parecer 
da autoridade de controlo desse 
Estado-Membro. A autoridade de controlo 
pode emitir um parecer sobre a 
conformidade com o presente 
regulamento do projeto de código de 
conduta ou da alteração. A autoridade de 
controlo deve solicitar a opinião dos 
titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre esses projetos.
3. As associações e outros organismos 
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representativos de categorias de 
responsáveis pelo tratamento em vários 
Estados-Membros podem submeter à 
Comissão projetos de códigos de conduta, 
bem como alterações ou prorrogações dos 
códigos de conduta existentes.
4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos de execução a 
fim de declarar, mediante decisão, que os 
códigos de conduta, bem como as 
alterações ou prorrogações aos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do n.º 3, são de 
aplicabilidade geral na União. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.
5. A Comissão assegura a publicidade 
adequada dos códigos que, mediante 
decisão, declarou serem de aplicabilidade 
geral em conformidade com o n.º 4.

Or. en


