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Alteração 2351
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer responsável pelo tratamento 
ou subcontratante poderá requerer a 
qualquer autoridade de controlo da 
União, por uma taxa fixada por esta 
autoridade, a certificação de que o 
tratamento dos dados pessoais é 
executado em conformidade com este 
regulamento, tendo em conta as 
características dos vários setores, bem 
como o contexto e os riscos inerentes às
operações de tratamento de dados.

Or. en

Justificação

O Selo Europeu de Proteção de Dados deve criar confiança entre os titulares de dados, 
oferecer segurança jurídica aos responsáveis pelo tratamento e, ao mesmo tempo, exportar 
as normas europeias em matéria de proteção de dados, permitindo que empresas não 
europeias entrem nos mercados europeus através da certificação.

Alteração 2352
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem promover, em especial a nível 
europeu, a criação de mecanismos de 

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

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

A responsabilidade por um ato de 
certificação correspondente deve ser 
transferida para auditores independentes 
e qualificados. Os auditores devem ser:
(a) Acreditados por uma autoridade de 
controlo nacional; e 
(b) Responsáveis pelo processo de 
atribuição de um certificado de 
privacidade correspondente; e
(c) Responsáveis pelas consequências da 
atribuição incorreta do certificado de 
proteção de dados.

Or. en

Alteração 2353
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão
devem promover, em especial a nível 
europeu, a criação de mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados, bem como selos e marcas de 
proteção de dados, que permitam aos 
titulares de dados avaliar rapidamente o 
nível de proteção de dados fornecido pelos 

1. Para melhorar a proteção de dados e a 
segurança de tratamento dos mesmos, os 
Estados-Membros, a Comissão e as
autoridades de controlo trabalham 
conjuntamente com os responsáveis pelo 
tratamento, os subcontratantes e outras 
partes interessadas, em especial a nível 
europeu, na criação de mecanismos, em 
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responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes. Os mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados devem contribuir para a correta 
aplicação do presente regulamento, tendo 
em conta as características dos vários 
setores e das diferentes operações de 
tratamento de dados.

matéria de proteção de dados, para a 
criação, a conversão e o aperfeiçoamento 
de conceitos de proteção de dados, bem 
como para a sua verificação e 
confirmação através da atribuição de 
selos e marcas de proteção de dados para 
mecanismos e produtos, que permitam aos 
titulares de dados avaliar rapidamente o 
nível de proteção de dados fornecido pelos 
responsáveis pelo tratamento, pelos 
fabricantes ou pelos subcontratantes. Os 
procedimentos em matéria de proteção de 
dados devem ser voluntários e 
transparentes, e realizados pelos órgãos 
competentes, sem conflitos de interesses e 
em intervalos regulares, e destinam-se à
correta aplicação do presente regulamento 
e de outras regulamentações sobre 
proteção de dados, tendo em conta as 
características dos vários setores e das 
diferentes operações de tratamento de 
dados.

Or. de

Alteração 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem trabalhar com os responsáveis pelo 
tratamento, subcontratantes e outras 
partes interessadas para promover, em 
especial a nível europeu, a criação de 
mecanismos de certificação em matéria de 
proteção de dados, bem como selos e 
marcas de proteção de dados, que 
permitam aos titulares de dados avaliar 
rapidamente o nível de proteção de dados
fornecido pelos responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes. Os 
mecanismos de certificação em matéria de 
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em conta as características dos vários 
setores e das diferentes operações de 
tratamento de dados.

proteção de dados devem contribuir para a 
correta aplicação do presente regulamento, 
tendo em conta as características dos vários 
setores e das diferentes operações de 
tratamento de dados.

Or. en

Alteração 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. es

Alteração 2356
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer responsável pelo tratamento 
ou subcontratante poderá requerer a 
qualquer autoridade de controlo da 
União, mediante taxa fixa, a certificação 
de que o tratamento dos dados pessoais é 
executado em conformidade com este 
regulamento, tendo em conta as 
características dos vários setores, bem 
como o contexto e os riscos representados
pelas operações de tratamento de dados.

Or. en

Alteração 2357
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

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

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem registar-se num 
sistema de certificação de um organismo 
de controlo acreditado sempre que:

(a) uma empresa processe dados pessoais 
de menos de 500 titulares por ano ou 
processe categorias especiais de dados 
pessoais, tal como referido no artigo 9.º, 
n.º 1; ou
(b) as atividades principais do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante 
consistam em operações de tratamento de 
dados que, devido à sua natureza, âmbito 
e/ou objetivos, requerem a monitorização 
sistemática e regular dos titulares de 
dados.

Outros responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, bem como produtos e 
serviços, podem igualmente ser 
submetidos a certificação.

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 aos 
mecanismos de certificação em matéria de 
proteção de dados referidos no n.º 1, 
incluindo as condições de concessão e 

2. O responsável pelo tratamento e o
subcontratante devem ser submetidos a 
certificação antes do primeiro tratamento 
de dados pessoais ou no momento em que 
ficarem abrangidos pela primeira vez pelo 
n.º 1, sendo obrigados posteriormente a 
renovar a certificação, pelo menos, uma 
vez por ano. Devem informar os titulares 
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revogação, bem como os requisitos em 
matéria de reconhecimento na União e 
nos países terceiros.

de dados sobre a certificação.

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 
certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

3. Os certificados devem ser atribuídos 
por um organismo de controlo acreditado 
no estabelecimento principal do 
responsável pelo tratamento,
subcontratante, produtor ou fornecedor 
ou no Estado-Membro em que se 
encontra o representante.

3-A. O organismo de controlo de controlo 
tem o poder de investigação para obter do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante:
(a) O acesso a todos os dados pessoais e a 
todas as informações necessárias ao 
exercício das suas funções;
(b) O acesso completo a todas as suas 
instalações, incluindo a qualquer 
equipamento e meios de tratamento de 
dados.
3-B. Os certificados devem assegurar 
razoavelmente que o responsável pelo 
tratamento, subcontratante, serviço ou 
produto estão em conformidade com todos 
os aspetos do presente regulamento. Os 
produtos, serviços ou subcontratantes 
utilizados pelo responsável pelo 
tratamento ou subcontratante não devem 
ser tidos em conta no processo de 
certificação se já possuírem um 
certificado válido.
3-C. Os certificados podem ser 
considerados inválidos pela autoridade 
competente ou organismo de controlo se o 
responsável pelo tratamento, 
subcontratante, serviço ou produto não 
cumprirem o presente regulamento. 
3-D. O organismo de controlo deve 
informar por via eletrónica a autoridade 
de controlo competente sobre os 
certificados atribuídos e revogados. Deve 
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também informar a autoridade de 
controlo sobre quaisquer potenciais 
violações do presente regulamento que 
identificou durante o processo de 
certificação.
3-E. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados após 
consultar o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e nos termos do artigo 
86.º, que define a frequência, processos de 
controlo e conteúdo de controlos exatos 
tendo em conta os diferentes riscos das 
operações de tratamento de dados, 
responsáveis pelo tratamento, 
subcontratantes, produtos e serviços, bem 
como as informações dos certificados.

Or. en

Alteração 2358
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A criação de selos e marcas e outros tipos de mecanismos de certificação deve ser realizada 
no seio do setor e, se necessário, deve ser sujeita ao controlo da autoridade competente.

Alteração 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os mecanismos de certificação em 
matéria de proteção de dados devem ser 
voluntários, acessíveis e disponíveis 
através de um processo transparente e que 
não seja excessivamente oneroso. Estes 
mecanismos devem ser igualmente 
neutros em termos tecnológicos e 
suscetíveis de aplicação global e devem 
contribuir para a correta aplicação do 
presente regulamento, tendo em conta as 
características dos vários setores e das 
diferentes operações de tratamento de 
dados.

Or. en

Alteração 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Durante este processo de 
certificação, a autoridade de controlo
pode solicitar a terceiros a realização em 
seu nome de uma auditoria ao 
responsável pelo tratamento ou 
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subcontratante. A certificação final deve 
ser atribuída pela autoridade de controlo.

Or. en

Alteração 2361
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades de controlo devem 
cooperar entre si nos termos dos artigos 
46.º e 57.º. A este respeito, as autoridades 
de controlo devem atribuir aos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes que cumprem o presente 
regulamento a marca de proteção de 
dados normalizada, o «selo europeu de 
proteção de dados».

Or. en

Alteração 2362
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As autoridades de controlo devem 
cooperar entre si nos termos dos artigos 
46.º e 57.º para garantir mecanismos 
harmonizados de certificação de proteção 
de dados dentro da União. A este respeito, 
as autoridades de controlo devem atribuir 
aos responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes que cumprem o presente 
regulamento a marca de proteção de 
dados normalizada, o «selo europeu de 
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proteção de dados».

Or. en

Alteração 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O «selo europeu de proteção de
dados» é válido desde que o nível de 
proteção de dados do responsável pelo 
tratamento ou subcontratante certificado 
esteja em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Sem prejuízo do disposto no n.º 1-C, 
o «selo europeu de proteção de dados» é 
válido, no máximo, por um período de 
cinco anos.

Or. en

Alteração 2365
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos 
mecanismos de certificação em matéria de 
proteção de dados referidos no n.º 1, 
incluindo as condições de concessão e 
revogação, bem como os requisitos em 
matéria de reconhecimento na União e 
nos países terceiros.

Suprimido

Or. de

Alteração 2366
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos 
mecanismos de certificação em matéria de 
proteção de dados referidos no n.º 1, 
incluindo as condições de concessão e 
revogação, bem como os requisitos em 
matéria de reconhecimento na União e 
nos países terceiros.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deve ser dada ênfase às soluções do setor e da autoridade de controlo com base na 
experiência operacional.
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Alteração 2367
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

2. Após a consulta das partes interessadas 
(Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, autoridades nacionais para a 
proteção de dados, organizações do setor e 
não governamentais) 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 aos mecanismos de certificação 
em matéria de proteção de dados referidos 
no n.º 1, incluindo as condições de 
concessão e revogação, bem como os 
requisitos em matéria de reconhecimento 
na União e nos países terceiros, desde que 
tais medidas sejam tecnologicamente 
neutras.

Após a consulta das partes interessadas 
(Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, autoridades nacionais para a 
proteção de dados, organizações do setor e 
não governamentais) devem também ser 
atribuídas competências à Comissão para 
adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de definir os requisitos 
de acreditação dos auditores.

Or. en

Alteração 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros, desde que tais medidas sejam 
tecnologicamente neutras.

Or. en

Alteração 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão, revogação e 
extinção, bem como os requisitos em 
matéria de reconhecimento na União e nos 
países terceiros.

Or. es

Alteração 2370
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros. Estes atos delegados devem 
conferir expressamente direitos aos 
titulares de dados. 

Or. en

Alteração 2371
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 39 – 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 aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

2. As autoridades de controlo e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados devem 
estabelecer e especificar os critérios e 
requisitos aplicáveis aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados, bem como os requisitos em matéria 
de reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

Or. en
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Alteração 2372
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O Grupo de Trabalho do artigo 29.º, 
instituído pela Diretiva 95/45/CE emite, 
antes da entrada em vigor do presente 
regulamento, recomendações detalhadas 
sobre a execução do presente artigo, com 
base nas experiências europeias e 
nacionais atuais, bem como um 
documento de orientação para a sua 
exploração, incluindo as categorias do 
tratamento de dados pessoais para os 
quais um mecanismo de certificação deve 
aplicar-se prioritariamente.
A Comissão europeia pode propor uma 
regulamentação sobre a matéria, de 
acordo com o processo legislativo 
ordinário.

Or. fr

Justificação

A realização de tal certificação é urgente, nomeadamente as aplicações digitais, em função 
do número elevado de tratamento de dados que afetam a vida quotidiana de cada indivíduo, 
uma vez que as várias autoridades nacionais responsáveis pela proteção de dados já 
promoveram a adoção de mecanismos de certificação a nível nacional (em especial em 
França, na Alemanha e em Espanha) e da UE com base nos financiamentos da UE. Esta 
abordagem será muito pertinente no contexto dos serviços internacionais.

Alteração 2373
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 

Suprimido
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certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame estabelecido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. de

Alteração 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 
certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2375
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 
certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 

Suprimido
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mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Deve ser dada ênfase às soluções do setor e da autoridade de controlo com base na 
experiência operacional.

Alteração 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 
certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
estabelecer as normas para os mecanismos 
de certificação, bem como selos e marcas 
em matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados.

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados a fim de 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 2377
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para os mecanismos de 
certificação, bem como selos e marcas em 
matéria de proteção de dados, e 
mecanismos para promover e reconhecer 
os mecanismos de certificação e selos e 
marcas de proteção de dados. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

3. As autoridades de controlo e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados podem 
estabelecer normas técnicas para os 
mecanismos de certificação, bem como 
selos e marcas em matéria de proteção de 
dados, e mecanismos para promover e 
reconhecer os mecanismos de certificação 
e selos e marcas de proteção de dados 

Or. en

Alteração 2378
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros e a Comissão 
promovem a harmonização das 
certificações em matéria de hospedagem 
de dados de saúde e a criação de um 
mecanismo europeu de certificação. O 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados estabelece, em conformidade com o 
disposto no artigo 66.º, as orientações e 
recomendações, num prazo razoável, com 
vista a harmonizar na União as 
certificações para as atividades de 
hospedagem de dados de saúde, 
promovendo um elevado nível de proteção 
de dados de saúde e a interoperabilidade 
dos mecanismos de certificação.

Or. fr
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Alteração 2379
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-A
Organismo de controlo acreditado

1. As autoridades de controlo só devem 
acreditar um organismo de controlo se 
existirem provas de que este:
(a) Tem pessoal com qualificações e 
experiência suficiente;
(b) Tem experiência, equipamento, 
infraestruturas e capacidade financeira 
suficientes;
(c) É imparcial e isento de conflitos de 
interesses relativos aos seus deveres; bem 
como
(d) O seu estabelecimento principal 
encontra-se no Estado-Membro.
2. As autoridades de controlo devem 
revogar a acreditação se existirem motivos 
para crer que o organismo de controlo 
não cumpre os critérios referidos no n.º 1, 
especialmente se tiver violado 
repetidamente as obrigações especificadas 
no presente regulamento.
3. As autoridades de controlo devem 
monitorizar permanentemente os 
organismos de controlo acreditados. A 
Secção 2 do Capítulo IV aplica-se aos 
organismos de controlo mutatis mutandis.
4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados após 
consultar o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e nos termos do artigo 
86.º, que define os detalhes do processo de 
acreditação e os padrões mínimos para os 
organismos de controlo.

Or. en
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Alteração 2380
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-B
Registo

1. Cada autoridade de controlo deve 
estabelecer um registo eletrónico público 
em que possam ser vistos todos os 
certificados válidos e inválidos concedidos 
no Estado-Membro. 
2. Os organismos de controlo devem poder 
enviar as informações no formato 
eletrónico necessário.
3. A autoridade de controlo é responsável 
pela retificação e monitorização do 
registo.
4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados após 
consultar o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e nos termos do artigo 
86.º, que define os pormenores do 
processo destes registos e os formatos 
eletrónicos que devem ser usados pelos 
organismos de controlo.

Or. en

Alteração 2381
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 39.º-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º-C
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Sistemas de arquivo padrão
1. O responsável pelo tratamento deve 
cumprir o presente regulamento ou 
determinados artigos do mesmo, se todas 
as operações de tratamento de dados 
estiverem de acordo com a definição de 
um sistema de arquivo normalizado. 
2. Uma forma específica de tratamento 
pode ser declarada como sistema de 
arquivo normalizado se:
(a) Forem usados sistemas semelhantes 
por um grande número de responsáveis 
pelo tratamento ou subcontratantes 
dentro da União Europeia;
(b) Estes sistemas de arquivo envolverem 
um baixo risco de infração dos direitos 
dos titulares dos dados, tendo em conta o 
objetivo do tratamento e o tipo de dados 
pessoais tratados; bem como
(c) A definição assegurar que os 
responsáveis pelo tratamento que 
correspondem à definição cumprem 
cabalmente o presente regulamento ou 
determinados artigos do mesmo.
3. Uma declaração num ato delegado deve 
definir, no mínimo:
(a) As categorias dos titulares dos dados;
(b) As categorias dos dados pessoais 
tratados;
(c) O(s) objetivo(s) do tratamento em cada 
categoria de dados;
(d) As bases para conferir licitude ao 
tratamento de dados;
(e) As categorias dos destinatários;
(f) As informações necessárias para o 
titular dos dados;
(g) A documentação adicional necessária;
(h) As medidas de segurança necessárias; 
e
(i) Os períodos máximos de retenção;
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(j) Os artigos do presente regulamento 
que um responsável pelo tratamento deve 
cumprir no âmbito do tratamento de 
dados dentro dos limites da definição de 
um sistema de arquivo normalizado.
4. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados após 
consultar o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e nos termos do artigo 
86.º, que define os sistemas de arquivo 
normalizados de acordo com o presente 
artigo. A Comissão pode estabelecer 
formulários normalizados de sistemas de 
arquivo que podem ser usados pelos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes para assegurar a 
conformidade com o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2382
Axel Voss

Proposta de regulamento
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
PESSOAIS PARA PAÍSES TERCEIROS 
OU ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS

TRANSFERÊNCIA DE DADOS 
PESSOAIS PARA PAÍSES TERCEIROS, 
GRUPO DE EMPRESAS OU 
ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

Or. en

Alteração 2383
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional.

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro, internamente para um grupo de 
empresas ou uma organização 
internacional só pode ser realizada se, sem 
prejuízo das outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro, do grupo de empresas ou 
da organização internacional para outro 
país terceiro ou outra organização 
internacional

Or. en

Alteração 2384
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional.

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional, sem 
prejuízo das decisões adotadas pela 
Comissão com base no artigo 25.º, n.º 6, 
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ou no artigo 26.º, n.º 4, da Diretiva 
95/46/CE ou autorizações de uma 
autoridade de controlo com base no artigo 
26.º, n.º 2, da Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

As decisões de adequação anteriores da Comissão já contêm regras para efetuar 
transferências ulteriores, que devem continuar a ser aplicadas.

Alteração 2385
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional.

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional. São 
proibidas as transferências para países 
terceiros cujas leis contemplam 
explicitamente o tratamento considerado 
ilícito nos termos do presente regulamento 
ou que é incompatível com os direitos 
fundamentais, tais como objetivos  
políticos ou de políticas estrangeiras que 
não são necessários para a aplicação da 
lei ou segurança nacional.

Or. en
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Alteração 2386
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 40 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional.

Qualquer transferência de dados pessoais 
que seja ou venha a ser objeto de 
tratamento após transferência para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser realizada se, sem prejuízo das 
outras disposições do presente 
regulamento, as condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados pessoais 
do país terceiro ou da organização 
internacional para outro país terceiro ou 
outra organização internacional. São 
proibidas as transferências para países 
terceiros cujas leis permitam 
explicitamente um tratamento ilícito dos 
dados, conforme o estabelecido no 
presente regulamento, ou que seja de 
outro modo incompatível com os direitos 
fundamentais, tal como o efetuado para 
fins de política nacional ou externa que 
não seja necessário para o cumprimento 
das leis ou para a segurança nacional.

Or. es

Justificação

Pretende-se proibir as transferências para países terceiros cuja ordem jurídica preveja um 
tratamento dos dados pessoais dos cidadãos da UE incompatível com o presente regulamento 
e/ou com os direitos fundamentais.

Alteração 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2388
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2389
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Uma transferência pode ser realizada se 
estiver em vigor um acordo internacional 
entre a União Europeia ou um Estado-
Membro com um país terceiro ou se a 
Comissão tiver decidido que o país 
terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
assegura um nível de proteção adequado 
Essa transferência não exige qualquer 
autorização suplementar.

Or. en

Alteração 2390
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Todas as transferências de dados de 
uma nuvem na jurisdição da União 
Europeia para uma nuvem sob a 
jurisdição de um país terceiro devem ser 
acompanhadas por uma notificação ao 
titular dos dados, referindo a 
transferência e os seus efeitos legais.

Or. en

Alteração 2391
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2392
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

e eficácia dos direitos, incluindo vias de 
ação e de recurso, tanto no âmbito
administrativo como judicial, 
nomeadamente para as pessoas residentes 
na União cujos dados pessoais sejam 
objeto de transferência;

Or. es

Alteração 2395
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os compromissos internacionais 
assumidos pelo país terceiro ou pela 
organização internacional.

(c) Os compromissos internacionais 
assumidos pelo país terceiro ou pela 
organização internacional, em particular 
quaisquer convenções ou instrumentos 
juridicamente vinculativos em 
conformidade com a legislação em 
matéria de direitos humanos ou a 
legislação internacional.

Or. en

Justificação

Isto aumentaria a importância da adesão de um país terceiro a instrumentos como a 
Convenção do Conselho da Europa 108.

Alteração 2396
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou uma 

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, nos 
termos do artigo 86.º, a fim de decidir que 
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organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

um país terceiro, um território ou um setor 
de tratamento nesse país terceiro, ou uma 
organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2. 

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados a fim de 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 2397
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2398
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro ou uma 

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
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organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

decidir que um país terceiro, um território 
dentro desse país terceiro ou uma 
organização internacional assegura um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2.

Or. en

Alteração 2399
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O ato de execução deve especificar o 
âmbito de aplicação geográfico e setorial e, 
se for caso disso, identificar a autoridade 
de controlo referida no n.º 2, alínea b).

4. O ato delegado deve especificar o 
âmbito de aplicação geográfico e setorial e 
identificar a autoridade de controlo referida 
no n.º 2, alínea b).

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados a fim de 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 2400
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O ato de execução deve especificar o 
âmbito de aplicação geográfico e setorial
e, se for caso disso, identificar a autoridade 
de controlo referida no n.º 2, alínea b).

4. O ato delegado deve especificar o 
âmbito de aplicação territorial e identificar 
a autoridade de controlo referida no n.º 2, 
alínea b).

Or. en
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Alteração 2401
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deverá adotar e tornar 
públicos os processos vinculativos para a 
tomada de decisões relativas à adequação 
da proteção, que devem conter, pelo 
menos, as seguintes informações:
(a) Os processos através dos quais um 
país terceiro, um território, um setor de 
tratamento nesse país terceiro (que pode 
ser representado por uma associação ou 
grupo de responsáveis pelo tratamento de 
dados ou subcontratantes) ou uma 
organização internacional ou regional 
pode requerer que seja emitida uma 
decisão de adequação;
(b) Os passos do processo de tomada de 
decisões, incluindo os prazos fixados para 
a realização de cada passo;
(c) Os direitos da(s) parte(s) que 
pediu(ram) uma decisão de adequação de 
apresentar o caso nos vários passos do 
processo;
(d) Como as partes interessadas 
(incluindo indivíduos, organizações de 
consumidores, peritos do meio académico, 
entidades governamentais, responsáveis 
pelo tratamento de dados e 
subcontratantes, entre outros) podem 
emitir o seu parecer em relação à decisão 
proposta.
A Comissão deverá aprovar ou recusar 
um pedido de decisão relativo à 
adequação da proteção no prazo de um 
ano a partir do envio.

Or. en
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Justificação

Visa aumentar a eficiência e transparência dos processos de adequação.

Alteração 2402
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou uma 
organização internacional, não assegura 
um nível de proteção adequado na aceção 
do n.º 2, em especial nos casos em que a 
legislação relevante, quer de caráter geral 
ou setorial, em vigor no país terceiro ou 
na organização internacional, não 
assegura direitos efetivos e oponíveis, 
incluindo vias de recurso administrativo e 
judicial para os titulares de dados, 
nomeadamente para as pessoas residentes 
no território da União cujos dados 
pessoais sejam objeto de transferência. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2 ou, em casos de extrema 
urgência para as pessoas singulares no 
que se refere ao seu direito de proteção de 
dados pessoais, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 87.º, n.º 
3.

Suprimido

Or. en

Alteração 2403
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou uma 
organização internacional, não assegura um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2, em especial nos casos em que a 
legislação relevante, quer de caráter geral 
ou setorial, em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo vias 
de recurso administrativo e judicial para os 
titulares de dados, nomeadamente para as 
pessoas residentes no território da União 
cujos dados pessoais sejam objeto de 
transferência. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2 ou, em 
casos de extrema urgência para as 
pessoas singulares no que se refere ao seu 
direito de proteção de dados pessoais, em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 87.º, n.º 3.

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
decidir que um país terceiro, um território 
ou um setor de tratamento nesse país 
terceiro, ou uma organização internacional, 
não assegura um nível de proteção 
adequado na aceção do n.º 2, em especial 
nos casos em que a legislação relevante, 
quer de caráter geral ou setorial, em vigor 
no país terceiro ou na organização 
internacional, não assegura direitos 
efetivos e oponíveis, incluindo vias de 
recurso administrativo e judicial para os 
titulares de dados, nomeadamente para as 
pessoas residentes no território da União 
cujos dados pessoais sejam objeto de 
transferência.

Or. en

Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados a fim de 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 2404
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território ou um setor de 

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
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tratamento nesse país terceiro, ou uma 
organização internacional, não assegura um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2, em especial nos casos em que a 
legislação relevante, quer de caráter geral 
ou setorial, em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo vias 
de recurso administrativo e judicial para os 
titulares de dados, nomeadamente para as 
pessoas residentes no território da União 
cujos dados pessoais sejam objeto de 
transferência. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2 ou, em 
casos de extrema urgência para as 
pessoas singulares no que se refere ao seu 
direito de proteção de dados pessoais, em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 87.º, n.º 3.

conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
decidir que um país terceiro, um território 
nesse país terceiro ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado na aceção do n.º 2, em 
especial nos casos em que a legislação 
relevante em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo vias 
de recurso administrativo e judicial para os 
titulares de dados, nomeadamente para as 
pessoas residentes no território da União 
cujos dados pessoais sejam objeto de 
transferência.

Or. en

Alteração 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2407
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A decisão de adequação por parte da 
Comissão nos termos do presente artigo 
pode ser reconsiderada se o nível de 
proteção no país terceiro deixar de existir.

Or. en
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Alteração 2408
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista dos países 
terceiros, territórios e setores de tratamento 
num país terceiro e de organizações 
internacionais relativamente aos quais 
tenha declarado, mediante decisão, que 
asseguram ou não um nível de proteção 
adequado.

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia e no seu sítio Web uma 
lista dos países terceiros, territórios e 
setores de tratamento num país terceiro e 
de organizações internacionais 
relativamente aos quais tenha declarado, 
mediante decisão, que asseguram ou não 
um nível de proteção adequado.

Or. en

Alteração 2409
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista dos países 
terceiros, territórios e setores de tratamento
num país terceiro e de organizações 
internacionais relativamente aos quais 
tenha declarado, mediante decisão, que 
asseguram ou não um nível de proteção 
adequado.

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia e no seu sítio Web uma 
lista dos países terceiros, territórios e 
setores de tratamento num país terceiro e 
de organizações internacionais 
relativamente aos quais tenha declarado, 
mediante decisão, que asseguram ou não 
um nível de proteção adequado.

Or. en

Alteração 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia uma lista dos países 
terceiros, territórios e setores de tratamento 
num país terceiro e de organizações 
internacionais relativamente aos quais 
tenha declarado, mediante decisão, que 
asseguram ou não um nível de proteção
adequado.

7. A Comissão publica no Jornal Oficial da 
União Europeia e no seu sítio Web uma 
lista dos países terceiros, territórios e 
setores de tratamento num país terceiro e 
de organizações internacionais 
relativamente aos quais tenha declarado, 
mediante decisão, que asseguram ou não 
um nível de proteção adequado.

Or. en

Alteração 2411
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As decisões adotadas pela Comissão 
com base no artigo 25.º, n.º 6, ou no artigo 
26.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE, 
permanecem em vigor até à sua alteração, 
substituição ou revogação pela Comissão.

8. As decisões adotadas pela Comissão 
com base no artigo 25.º, n.º 6, ou no artigo 
26.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE, 
permanecem em vigor durante dois anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. hu

Alteração 2412
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As decisões adotadas pela Comissão 
com base no artigo 25.º, n.º 6, ou no artigo 
26.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE, 
permanecem em vigor até à sua alteração, 

8. As decisões adotadas pela Comissão 
com base no artigo 25.º, n.º 6, ou no artigo 
26.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE, são 
verificadas após a entrada em vigor do 
presente regulamento. A Comissão 
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substituição ou revogação pela Comissão. informa o Conselho e o Parlamento 
Europeu sobre os resultados da sua 
verificação e as medidas adotadas, dois 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados possui, de antemão, a 
oportunidade de se pronunciar acerca do 
relatório.

Or. de

Alteração 2413
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As decisões adotadas pela Comissão 
com base no artigo 25, n.º 6, ou no artigo 
26.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE, 
permanecem em vigor até à sua alteração, 
substituição ou revogação pela Comissão.

8. As decisões adotadas pela Comissão 
com base no artigo 25.°, n.º 6, ou no artigo 
26.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE, 
permanecem em vigor durante dois anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2414
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os acordos internacionais entre a 
União Europeia ou um Estado-Membro 
com um país terceiro são considerados 
adequados na aceção do presente artigo.

Or. en
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Justificação

Devem estar em vigor acordos internacionais entre a União Europeia ou um Estado-Membro 
com um país terceiro, especialmente se estabelecidos quando a Diretiva 95/46/CE já estiver 
em vigor.

Alteração 2415
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, ou decida que um país 
terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento de dados desse país terceiro ou 
uma organização internacional, não 
assegura um nível de proteção de dados 
adequado em conformidade com o n.º 5 
do mesmo artigo, um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante só pode 
transferir dados pessoais para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
se tiver apresentado garantias adequadas 
quanto à proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

Or. en

Alteração 2416
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, um responsável pelo tratamento 
ou um subcontratante só pode transferir 

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

transferir dados pessoais para um país 
terceiro, para uma filial no estrangeiro de 
um grupo de empresas ou para uma 
organização internacional se tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

Or. en

Alteração 2417
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

As referidas garantias adequadas devem:
(a) Garantir o respeito pelos princípios de 
tratamento de dados pessoais, como 
previstos no artigo 5.º;
(b) Garantir os direitos dos titulares de 
dados como estabelecido no Capítulo III.
Nestes casos, é obrigatória uma consulta 
da autoridade de proteção de dados 
responsável.

Or. en

Alteração 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 41.º, ou decida que um país 
terceiro, ou um território ou um setor de 
tratamento de dados desse país terceiro ou 
uma organização internacional, não 
assegura um nível de proteção de dados 
adequado em conformidade com o n.º 5 
do mesmo artigo, um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante só pode 
transferir dados pessoais para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
se tiver apresentado garantias adequadas 
quanto à proteção de dados pessoais num 
instrumento juridicamente vinculativo.

Or. en

Alteração 2419
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 2420
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2421
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Regras vinculativas para empresas em 
conformidade com o artigo 43.º; ou

(a) Regras vinculativas para empresas em 
conformidade com o artigo 38.º-B; ou

Or. en

Alteração 2422
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(a-A) Um «selo europeu de proteção de 
dados» válido, nos termos do artigo 39.º;

Or. en

Justificação

O Selo Europeu de Proteção de Dados deve criar confiança entre os titulares de dados, 
oferecer segurança jurídica aos responsáveis pelo tratamento e, ao mesmo tempo, exportar 
as normas europeias em matéria de proteção de dados, permitindo que empresas não 
europeias entrem nos mercados europeus através da certificação.

Alteração 2423
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Um «selo europeu de proteção de 
dados» válido, nos termos do artigo 39.º;

Or. en

Alteração 2424
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 87.º, n.º 2; ou

Suprimido

Or. en
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Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados a fim de 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 2425
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 87.º, n.º 2; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 2426
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão. Os referidos atos 
de execução são adotados pelo 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 87.º, n.º 2; ou

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados, 
entre o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário, que pode 
ser um subcontratante ulterior, dos dados 
fora do EEE, que podem incluir 
condições uniformes para transferências 
ulteriores fora do EEE, adotadas pela 
Comissão. Os referidos atos de execução 
são adotados pelo procedimento de exame 
a que se refere o artigo 87.º, n.º 2; ou

Or. en
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Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2427
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas pela Comissão. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2;

(b) Cláusulas-tipo de proteção de dados, 
entre o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário, que pode 
ser um subcontratante ulterior, dos dados 
fora do EEE, que podem incluir 
condições uniformes para transferências 
ulteriores fora do EEE, adotadas pela 
Comissão. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2;

Or. de

Alteração 2428
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b); ou

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b);

Or. en
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Alteração 2429
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b); ou

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados, 
entre o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário, que pode 
ser um subcontratante ulterior, dos dados 
fora da União Europeia, que podem 
incluir condições uniformes para 
transferências ulteriores fora da União 
Europeia, adotadas por uma autoridade de 
controlo em conformidade com o 
mecanismo de controlo da coerência 
previsto no artigo 57.º, se declaradas de 
aplicabilidade geral pela Comissão nos 
termos do artigo 62.º, n.º 1, alínea b); ou

Or. en

Justificação

Com alterações retiradas do parecer da ITRE.

Alteração 2430
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, se declaradas de aplicabilidade geral 
pela Comissão nos termos do artigo 62.º, 
n.º 1, alínea b); ou

(c) Cláusulas-tipo de proteção de dados 
adotadas por uma autoridade de controlo 
em conformidade com o mecanismo de 
controlo da coerência previsto no artigo 
57.º, entre o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante e o destinatário, que 
pode ser um subcontratante ulterior, dos 
dados fora do EEE, que podem incluir 
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condições uniformes para transferências 
ulteriores fora do EEE, adotadas pela 
Comissão, se declaradas de aplicabilidade 
geral pela Comissão nos termos do 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2; ou

Or. de

Alteração 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2432
Petru Constantin Luhan

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Para fins históricos, estatísticos ou 
científicos, as medidas referidas no artigo
83.º, n.º 4;

Or. en
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Alteração 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
que complementam as cláusulas-tipo de 
proteção de dados referidas no presente 
artigo, n.º 2, alíneas b) e c), e que são 
autorizadas pela autoridade de controlo 
competente em conformidade com o n.º 4;

Or. en

Justificação

Esta alteração cria um incentivo para as organizações irem mais além dos requisitos de base 
regulamentares que respeitam os regimes como «selos de proteção de dados» e «marca de 
proteção de dados».

Alteração 2434
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
que complementam as cláusulas-tipo de 
proteção de dados referidas no presente 
artigo, n.º 2, alíneas b) e c), e são 
autorizadas pela autoridade de controlo 
competente em conformidade com o n.º 4;

Or. en
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Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2435
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Acordos de cooperação ou 
compromisso unilateral por parte de 
autoridades públicas.

Or. en

Alteração 2436
Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A participação num sistema de 
proteção de dados reconhecido 
internacionalmente pela Comissão;

Or. de

Justificação

Neste momento, as disposições relativas à transferência de dados a países terceiros não dão 
incentivos suficientes para que sistemas internacionais de proteção de dados (por exemplo, 
da APEC e ECOWAS) ambicionem um nível de proteção de dados adequado na aceção da 
UE. A nova alínea e) deve, no mínimo, abrir a possibilidade futura de aceitar a existência de 
garantias adequadas, como resultado da participação num sistema internacional de proteção 
de dados.
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Alteração 2437
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) As medidas referidas no artigo 81.º 
para efeitos da saúde ou no artigo 83.º 
para efeitos de investigação histórica, 
estatística ou científica.

Or. en

Justificação

Referência cruzada entre o artigo 42.º e os artigos 81.º e 83.º

Alteração 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Para fins históricos, estatísticos ou 
científicos, as medidas referidas no artigo, 
83.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 2439
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Para fins históricos, estatísticos ou 
científicos, as medidas referidas no artigo
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83.º, n.º 4;

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2440
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As garantias adequadas previstas no 
n.º 1 podem também ser fornecidas por 
um único instrumento juridicamente 
vinculativo entre um subcontratante e 
outro, que impõe substancialmente as 
mesmas obrigações que as cláusulas-tipo 
de proteção de dados adotadas pela 
Comissão, nos casos em que um 
subcontratante esteja envolvido com 
vários responsáveis pelo tratamento para 
desempenhar as mesmas operações de 
tratamento de dados em relação aos 
respetivos dados pessoais. Estes dados 
pessoais de vários responsáveis pelo 
tratamento são transferidos para outro 
subcontratante num país terceiro pelo 
subcontratante e/ou responsável pelo 
tratamento.

Or. en

Alteração 2441
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3



AM\929519PT.doc 57/156 PE506.169v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. 3            Uma transferência realizada 
com base em cláusulas-tipo de proteção 
de dados, ou regras vinculativas para 
empresas, referidas no n.º 2, alíneas a), b) 
ou c), não necessita de qualquer outra 
autorização.

Suprimido

Or. en

Alteração 2442
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, 
ou regras vinculativas para empresas, 
referidas no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não 
necessita de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base no 
n.º 2, alíneas a), b), c) ou e), não necessita 
de qualquer outra autorização.

Or. en

Alteração 2443
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não necessita 
de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a) ou c), não necessita de 
qualquer outra autorização.

Or. en
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Justificação

Consequência da supressão do n.º 2, alínea b).

Alteração 2444
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não necessita 
de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a) ou c), não necessita de 
qualquer outra autorização.

Or. en

Alteração 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, 
ou regras vinculativas para empresas, 
referidas no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não 
necessita de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base no 
n.º 2, alíneas a), b), c) ou e), não necessita 
de qualquer outra autorização.

Or. en

Justificação

Deve ser permitida, sem encargos administrativos adicionais, uma transferência para fins de 
investigação de dados codificados com chave que não podem ser, nem serão, reidentificados 
pelos destinatários localizados em países terceiros.
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Alteração 2446
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, 
ou regras vinculativas para empresas, 
referidas no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não 
necessita de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a), b), c), d), d-A) ou d-B) 
não necessita de qualquer outra 
autorização.

Or. en

Alteração 2447
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados, ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a), b) ou c), não necessita 
de qualquer outra autorização.

3. Uma transferência realizada com base 
em cláusulas-tipo de proteção de dados ou 
regras vinculativas para empresas, referidas 
no n.º 2, alíneas a), b) ou c), um único 
documento vinculativo como referido no 
n.º 3 ou entre grupos de empresas com 
regras corporativas vinculativas deve ser 
considerado em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo e não necessita de 
qualquer consulta, envio, aprovação ou 
autorização por parte das autoridades de 
controlo.

Or. en

Alteração 2448
por Sophia in 't Veld
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Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. As garantias adequadas referidas no 
n.º 2 devem incluir o requisito de que 
qualquer contencioso sobre as garantias 
de vigilância governamental no país 
terceiro ou pedidos de informação por 
parte das autoridades do país terceiro 
ocorrem sob a jurisdição do Estado-
Membro do estabelecimento principal do 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante em questão. 

Or. en

Justificação

Esta disposição é necessária para evitar a imunidade do subcontratante de país terceiro 
relativamente às suas responsabilidades em caso de permissão na legislação do país terceiro.

Alteração 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2451
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

base cláusulas contratuais como as 
referidas no n.º 2, alínea d) ou d-A), o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve obter a autorização 
prévia das cláusulas contratuais, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1, 
alínea a), pela autoridade de controlo 
competente. Se a transferência estiver 
relacionada com atividades de tratamento 
ou possa prejudicar substancialmente a 
livre circulação de dados pessoais na 
União, a autoridade de controlo 
competente aplica o mecanismo de 
controlo da coerência referido no artigo 
57.º.

Or. en

Justificação

Parcialmente retirado do parecer da ITRE.

Alteração 2452
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Sempre que as garantias relevantes 
estiverem previstas com base em cláusulas 
contratuais como as referidas no n.º 2, 
alínea d), o responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante deve assegurar a 
conformidade do tratamento pretendido 
com o presente regulamento e atenuar 
quaisquer riscos associados para o titular 
de dados. A autoridade de controlo apoia a 
conformidade com o presente 
regulamento, prestando orientações e 
aconselhamento nos termos desta 
disposição.  Se o tratamento estiver 
relacionado com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
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substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a AEPD fornece 
orientações para assegurar a aplicação 
consistente do presente regulamento, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas de cada Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Devem ser dadas garantias adequadas para os dados tratados fora do EEE. O conceito de 
transferência é obsoleto, porque os dados podem ser acedidos fora do EEE sem que haja 
transferência por parte do responsável pelo tratamento. A autorização prévia de uma 
cláusula contratual é suscetível de criar encargos desproporcionados para as autoridades de 
controlo, que devem ser utilizadas antes como fonte de aconselhamento e orientação. Uma 
função de coordenação por parte da AEPD  asseguraria consistência no aconselhamento.

Alteração 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um responsável pelo tratamento ou 
um subcontratante pode optar por basear 
as transferências em cláusulas-tipo de 
proteção de dados, como referido no 
presente artigo, n.º 2, alíneas b) e c), e 
oferecer, além destas cláusulas-tipo, 
compromissos complementares e 
juridicamente vinculativos aplicáveis a 
dados transferidos. Nestes casos, estes 
compromissos adicionais são objeto de 
consulta prévia com a autoridade de 
controlo competente e devem ser 
complementares e não contraditórios, 
direta ou indiretamente, em relação às 
cláusulas-tipo. Os Estados-Membros, as 
autoridades de controlo e a Comissão 
encorajam o uso de compromissos 
complementares e juridicamente 
vinculativos oferecendo um selo, marca 
ou mecanismo de proteção de dados, 
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adotado nos termos do artigo 39.º, aos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes que adotem estas
garantias elevadas.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento e subcontratantes terão, frequentemente, experiência direta 
e prática que demonstra que as garantias adicionais podem ser adequadas em relação aos 
dados pessoais que transferem. O regulamento deve incentivar os responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes a oferecer garantias complementares quando necessárias. Estes 
compromissos complementares não devem contradizer as cláusulas-tipo.

Alteração 2454
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um responsável pelo tratamento ou 
um subcontratante pode optar por basear 
as transferências em cláusulas-tipo de 
proteção de dados, como referido no n.º 2 
do presente artigo, e oferecer, além destas 
cláusulas-tipo, compromissos 
complementares e juridicamente 
vinculativos aplicáveis a dados 
transferidos. Nestes casos, estes 
compromissos adicionais são objeto de 
consulta prévia com a autoridade de 
controlo competente e devem ser 
complementares e não contraditórios, 
direta ou indiretamente, em relação às 
cláusulas-tipo. Os Estados-Membros, as 
autoridades de controlo e a Comissão 
encorajam o uso de compromissos 
complementares e juridicamente 
vinculativos oferecendo um selo, marca 
ou mecanismo de proteção de dados, 
adotado nos termos do artigo 39.º, aos 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes que adotem estas 
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garantias elevadas.

Or. en

Justificação

Parcialmente retirado do parecer da ITRE.

Alteração 2455
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Para incentivar o uso de cláusulas 
contratuais complementares como 
referido nas disposições relevantes do n.º 
2 do presente artigo, as autoridades 
competentes podem oferecer um selo, 
marca ou mecanismo de proteção de 
dados, adotado nos termos do artigo 39.º, 
aos responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes que adotem estas 
garantias.

Or. en

Justificação

Parcialmente retirado do parecer da ITRE.

Alteração 2456
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as garantias adequadas 
para a proteção de dados pessoais não 
estiverem previstas num instrumento 

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

Or. en

Alteração 2457
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as garantias adequadas 
para a proteção de dados pessoais não 
estiverem previstas num instrumento 
juridicamente vinculativo, o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante deve 
obter a autorização prévia da 
transferência ou de um conjunto de 
transferências, ou prever a inserção de 
disposições no quadro de um regime 

Suprimido
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administrativo que estabeleça a base para 
a transferência em causa. Essa 
autorização por parte da autoridade de 
controlo deve respeitar o artigo 34.º, n.º 1, 
alínea a). Se a transferência estiver 
relacionada com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º. As 
autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

Or. en

Alteração 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as garantias adequadas 
para a proteção de dados pessoais não 
estiverem previstas num instrumento 
juridicamente vinculativo, o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante deve 
obter a autorização prévia da 
transferência ou de um conjunto de 
transferências, ou prever a inserção de 
disposições no quadro de um regime 
administrativo que estabeleça a base para 
a transferência em causa. Essa 
autorização por parte da autoridade de 
controlo deve respeitar o artigo 34.º, n.º 1, 
alínea a). Se a transferência estiver 
relacionada com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 

Suprimido
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substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º. As 
autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

Or. en

Alteração 2459
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. As autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
por um máximo de dois anos, a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento ou até à sua alteração, 
substituição ou revogação pela autoridade 
de controlo.
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revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

Or. hu

Alteração 2460
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. As autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

Or. en
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Alteração 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2462
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

5. As autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

Or. en

Alteração 2463
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as garantias adequadas para 
a proteção de dados pessoais não estiverem 
previstas num instrumento juridicamente 
vinculativo, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve obter a 

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

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

Or. en

Alteração 2464
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as garantias adequadas para 
a proteção de dados pessoais não estiverem 
previstas num instrumento juridicamente 
vinculativo, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante deve obter a 
autorização prévia da transferência ou de 
um conjunto de transferências, ou prever 
a inserção de disposições no quadro de 
um regime administrativo que estabeleça 
a base para a transferência em causa.
Essa autorização por parte da autoridade 
de controlo deve respeitar o artigo 34.º, n.º 
1, alínea a). Se a transferência estiver 

5. Sempre que as garantias adequadas para 
a proteção de dados pessoais não estiverem 
previstas num instrumento juridicamente 
vinculativo, por exemplo, num 
memorando de entendimento, o 
responsável pelo tratamento deve 
assegurar a conformidade do tratamento 
previsto com o regulamento e atenuar 
quaisquer riscos associados para o titular 
de dados. A autoridade de controlo apoia 
a conformidade com o presente 
regulamento fornecendo orientações e 
aconselhamento nos termos desta 
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relacionada com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a autoridade de 
controlo aplica o mecanismo de controlo 
da coerência referido no artigo 57.º. As 
autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

disposição. Se o tratamento estiver 
relacionado com atividades de tratamento 
relativas a titulares de dados noutro 
Estado-Membro, ou possam prejudicar 
substancialmente a livre circulação de 
dados pessoais na União, a AEPD fornece 
orientações para assegurar a aplicação 
consistente do presente regulamento, 
tendo em conta as circunstâncias 
específicas de cada Estado-Membro.

As autorizações por uma autoridade de 
controlo com base no artigo 26.º, n.º 2, da 
Diretiva 95/46/CE permanecem em vigor 
até à sua alteração, substituição ou 
revogação pela mesma autoridade de 
controlo.

Or. en

Justificação

Um requisito de autorização prévia iria sobrecarregar as autoridades de controlo. Seria útil 
a participação da AEPD .

Alteração 2465
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Transferências mediante regras 
vinculativas para empresas

Suprimido

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º, aprova as regras vinculativas para 
empresas, desde que estas:
(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo 
de empresas do responsável pelo 
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tratamento ou do subcontratante, 
incluindo os seus assalariados, que 
deverão assegurar o seu respeito
(b) Confiram expressamente direitos 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 
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-
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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 
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 
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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 referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º, aprova as regras vinculativas para 
empresas, desde que estas:

1. Uma autoridade de controlo autoriza, 
através de um ato único de aprovação, as 
regras vinculativas para empresas, desde 
que estas:

Or. en

Justificação

Não há justificação para ativar o mecanismo de controlo da coerência para a adoção de 
regras vinculativas para empresas; Tal não acontece no âmbito do atual quadro de proteção 
de dados.
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Alteração 2467
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º, aprova as regras vinculativas para 
empresas, desde que estas:

1. A autoridade de controlo competente,
através de um ato único de aprovação, 
autoriza as regras vinculativas para 
empresas para um grupo de empresas. 
Estas regras permitem múltiplas 
transferências internacionais entre 
empresas dentro e fora da Europa, desde 
que estas:

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer ITRE.

Alteração 2468
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º, aprova as regras vinculativas para 
empresas, desde que estas:

1. Os responsáveis pelo tratamento e/ou 
subcontratantes que pretendem fornecer 
garantias adequadas, como regras 
vinculativas para empresas, tal como 
referido no artigo 42.º, n.º 2, alínea a), 
devem notificar as autoridades de 
controlo sobre a existência dessas mesmas 
regras e as autoridades de controlo devem 
conceder aprovação, desde que:

Or. en
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Alteração 2469
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade de controlo, em 
conformidade com o mecanismo de 
controlo de coerência previsto no artigo 
58.º, aprova as regras vinculativas para 
empresas, desde que estas:

1. Sempre que as garantias adequadas são 
fornecidas através de regras vinculativas 
para empresas, os responsáveis pelo 
tratamento devem assegurar a 
conformidade com o regulamento, 
certificando-se de que estas regras:

(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

(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 aos 
titulares de dados;

(b) Confiram expressamente direitos aos 
titulares de dados;

(c) Respeitem os requisitos estabelecidos 
no n.º 2.

(c) Respeitem os requisitos estabelecidos 
no n.º 2.

A autoridade de controlo apoia a 
conformidade com o presente 
regulamento fornecendo orientações e 
aconselhamento nos termos desta 
disposição.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento são responsáveis pela conformidade das regras vinculativas 
para empresas ao abrigo do regulamento. Um requisito para aprovação de todas as regras 
vinculativas para empresas iria sobrecarregar as autoridades de controlo, que devem ser 
utilizadas para fornecer orientação.

Alteração 2470
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(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;

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante e os seus 
subcontratantes ulteriores externos, 
incluindo os seus assalariados, que deverão 
assegurar o seu respeito;

Or. en

Alteração 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante e os seus 
subcontratantes ulteriores externos, 
incluindo os seus assalariados, que deverão 
assegurar o seu respeito;

Or. en

Alteração 2472
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, incluindo os seus 

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante e os seus 
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assalariados, que deverão assegurar o seu 
respeito;

subcontratantes ulteriores externos, 
incluindo os seus assalariados, que deverão 
assegurar o seu respeito;

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2473
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(a) Sejam juridicamente vinculativas e 
aplicáveis a todas as entidades do grupo de 
empresas do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante e os seus 
subcontratantes ulteriores, no âmbito das 
regras vinculativas para empresas,
incluindo os seus assalariados, que deverão 
assegurar o seu respeito;

Or. en

Alteração 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 2475
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem;

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem e 
dos seus subcontratantes ulteriores 
externos;

Or. en

Alteração 2476
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem;

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem e 
dos seus subcontratantes ulteriores 
externos;

Or. en

Alteração 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A estrutura e os contactos do grupo de (a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem e 
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empresas e das entidades que o compõem; dos seus subcontratantes ulteriores 
externos;

Or. en

Alteração 2478
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem;

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem e 
dos seus subcontratantes ulteriores 
externos;

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2479
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem;

(a) A estrutura e os contactos do grupo de 
empresas e das entidades que o compõem e 
dos seus subcontratantes ulteriores;

Or. en

Alteração 2480
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(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, se necessário, 
a identificação do país ou países terceiros 
em questão;

Or. en

Alteração 2481
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(f) A aceitação, pelo responsável pelo 
tratamento ou pelo subcontratante, 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;

Or. en

Alteração 2482
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(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;

(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;

Or. en

Alteração 2483
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que os responsáveis pelo 
tratamento pretendam fornecer garantias 
adequadas, como regras vinculativas para 
empresas, tal como referido no artigo 42.º, 
n.º 2, alínea a), as matérias referidas no 
artigo 43.º, n.º 2, alíneas a) a k):
(a) Devem ser aplicadas apenas na 
medida em que são aplicáveis ao 
responsável pelo tratamento e relevantes 
para o titular dos dados; bem como
(b) Podem ser especificadas em relação a 
cada responsável pelo tratamento.

Or. en

Alteração 2484
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2485
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis às regras 
vinculativas para empresas na aceção do 
presente artigo, nomeadamente quanto aos 
critérios aplicáveis à respetiva aprovação, a 
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.

3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ser encarregado 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, a 
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, nos 
termos do artigo 66.º.

Or. en
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Alteração 2486
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2487
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para o intercâmbio 
eletrónico de informações entre os 
responsáveis pelo tratamento, os 
subcontratantes e as autoridades de 
controlo, em relação às regras vinculativas 
para empresas na aceção do presente 
artigo. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido 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 
melhor 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.

Or. en
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Justificação

Alteração horizontal que substitui todos os atos de execução por atos delegados a fim de 
garantir o total envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisões.

Alteração 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2489
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para o intercâmbio 
eletrónico de informações entre os 
responsáveis pelo tratamento, os 
subcontratantes e as autoridades de 
controlo, em relação às regras vinculativas 
para empresas na aceção do presente 
artigo. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 

4. São atribuídas competências à 
Comissão para, depois de requerer um 
parecer ao Comité Europeu para a
Proteção de Dados, adotar atos delegados 
nos termos do artigo 86.º, a fim de melhor
especificar o formato e os procedimentos 
para o intercâmbio eletrónico de 
informações entre os responsáveis pelo 
tratamento, os subcontratantes e as 
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conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

autoridades de controlo, em relação às 
regras vinculativas para empresas na 
aceção do presente artigo.

Or. en

Alteração 2490
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Transferências mediante regras 

vinculativas para empresas
As disposições do artigo 38.º-B deverão 
ser aplicadas em conformidade.

Or. en

Alteração 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Transferências não autorizadas pelo 

direito da UE
1. Qualquer acórdão de um tribunal ou 
qualquer decisão de uma autoridade 
administrativa de um país terceiro que 
requeira que um responsável pelo 
tratamento de dados ou um 
subcontratante divulgue dados pessoais só 
é reconhecido ou dotado de força 
executória, se tiver por base, e respeitar, 
um acordo de assistência mútua ou um 
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acordo internacional em vigor entre o 
país terceiro requerente e a União ou um 
Estado-Membro.
2. Se um acórdão de um tribunal ou uma 
decisão de uma autoridade administrativa 
de um país terceiro requerer que um 
responsável pelo tratamento de dados ou 
um subcontratante divulgue dados 
pessoais, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante e, eventualmente, o 
representante do responsável pelo 
tratamento informam sem demora 
injustificada a autoridade de controlo 
deste pedido e devem obter autorização 
prévia da autoridade de controlo para a 
transferência, em conformidade com o 
artigo 34.º.
3. A autoridade de controlo avalia a 
conformidade da divulgação pedida com o 
regulamento e, em particular, se a 
divulgação é necessária e exigida 
legalmente de acordo com o artigo 44.º, 
n.º 1, alíneas d) e e), e com o n.º 5 do 
mesmo artigo.
4. A autoridade de controlo informa a 
autoridade nacional competente sobre o 
pedido. O responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante informa igualmente o 
titular dos dados sobre o pedido e a 
autorização da autoridade de controlo.

5. A Comissão pode definir num ato de 
execução o formato normalizado das 
notificações à autoridade de controlo, 
referido no n.º 2, e da informação do 
titular de dados, referida no n.º 4, bem 
como os procedimentos aplicáveis à 
notificação e informação. 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
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Alteração 2492
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 44 – título

Texto da Comissão Alteração

Derrogações Outras razões legítimas para as 
transferências internacionais

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2493
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada, na 
medida em que o tratamento não é 
maciço, repetitivo e estrutural, se:

Or. en

Alteração 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou sempre que a 
Comissão decida que um país terceiro, ou 
um território ou um setor de tratamento 
de dados dentro desse país terceiro, ou 
uma organização internacional não 
assegura um nível de proteção de dados 
adequado em conformidade com o artigo 
41.º, n.º 5; ou na falta de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

Or. en

Alteração 2495
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou sempre que a 
Comissão decida que um país terceiro, ou 
um território ou um setor de tratamento 
de dados dentro desse país terceiro, ou 
uma organização internacional não 
assegura um nível de proteção de dados 
adequado em conformidade com o artigo 
41.º, n.º 5; ou na falta de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:
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Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º, ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, uma 
transferência ou um conjunto de 
transferências de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

1. Na falta de uma decisão de adequação 
nos termos do artigo 41.º ou de garantias 
adequadas nos termos do artigo 42.º, e sem 
prejuízo do disposto nos artigos 6.º, 14.º, 
15.º, 16.º e 17.º, uma transferência ou um 
conjunto de transferências de dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada se:

Or. en

Alteração 2497
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento à transferência prevista, 
após ter sido informado dos riscos que essa 
transferência acarreta devido à falta de uma 
decisão de adequação e das garantias 
adequadas; ou

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento à transferência prevista, 
após ter sido informado dos riscos que essa 
transferência acarreta devido à falta de uma 
decisão de adequação e das garantias 
adequadas; e

Or. en
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Alteração 2498
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2500
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 

Suprimido
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subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, 
com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto 
à proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Or. en

Alteração 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, 
com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto 
à proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Suprimido

Or. en

Alteração 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, 
com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto 
à proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Suprimido

Or. en

Alteração 2503
Judith Sargentini

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

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, 
com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto 
à proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Interesses legítimos são uma justificação insuficiente para qualquer tipo de transferência de 
dados pessoais. É necessária uma base jurídica mais consistente, como prevista noutras 
secções do artigo 44.º.

Alteração 2504
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça, ou que, antes 
dessa transferência, os dados pessoais já 
tenham sido divulgados no país terceiro, e 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas quanto à proteção de 
dados pessoais, se for caso disso.

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante e que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tenha 
avaliado todas as circunstâncias relativas à 
operação de transferência de dados ou ao 
conjunto de operações de transferência de 
dados e, com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais, se for caso 
disso.

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2505
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça e que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas quanto à proteção de 
dados pessoais, se for caso disso.

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça, ou que, antes 
dessa transferência, os dados pessoais já 
tenham sido divulgados no país terceiro, e 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas, autorizadas por uma 
autoridade de controlo, quanto à proteção 
de dados pessoais, se for caso disso.

Or. en

Alteração 2506
Sarah Ludford

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

Texto da Comissão Alteração

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante, que não seja qualificada 
como frequente ou maciça, ou que, antes 
dessa transferência, os dados pessoais já 
tenham sido divulgados no país terceiro, e 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, 
com base nessa avaliação, tiver 
apresentado garantias adequadas quanto à 
proteção de dados pessoais, se for caso 

(h) O tratamento for necessário para 
efeitos dos interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento e quando este
tiver apresentado garantias adequadas 
quanto à proteção de dados pessoais, se for 
caso disso.
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disso.

Or. en

Justificação

«Transferência» é um conceito obsoleto. A questão importante está relacionada com a 
qualidade das garantias.

Alteração 2507
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos do titular 
dos dados, especialmente quando exigido 
ou necessário para a adesão do país 
terceiro.

Or. en

Alteração 2508
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os dados tiverem sido 
anonimizados.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma derrogação justificada.
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Alteração 2509
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Caso não exista nenhum nível de 
proteção de dados adequado, nos termos 
do artigo 41.º ou do artigo 42.º, só é 
permitida uma transferência ou uma 
categoria de transferência de dados 
pessoais a um país terceiro ou a uma 
organização ou autoridade internacional, 
se a transferência for necessária para o 
cumprimento de uma obrigação ou de 
uma permissão jurídica, de um requisito 
regulamentar ou de qualquer outra 
medida legislativa, a que o responsável 
pelo tratamento de dados esteja sujeito.

Or. de

Alteração 2510
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 1 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) Os dados pessoais se encontrarem 
sob pseudónimo, a chave e os dados 
tiverem sido guardados em separado e as 
cláusulas contratuais impedirem o 
responsável pelo tratamento de aceder à 
chave.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma derrogação justificada.
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Alteração 2511
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o tratamento tiver por base 
o n.º 1, alínea h), o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve 
atender especialmente à natureza dos 
dados, à finalidade e à duração do 
tratamento ou tratamentos previstos, bem 
como à situação no país de origem, no 
país terceiro e no país de destino final, e 
apresentar as garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais, se for caso disso.

Suprimido

Or. en

Alteração 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o tratamento tiver por base 
o n.º 1, alínea h), o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante deve 
atender especialmente à natureza dos 
dados, à finalidade e à duração do 
tratamento ou tratamentos previstos, bem 
como à situação no país de origem, no 
país terceiro e no país de destino final, e 
apresentar as garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais, se for caso disso.

Suprimido

Or. en



AM\929519PT.doc 101/156 PE506.169v02-00

PT

Alteração 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As alíneas b), c) e h) do n.º 1 não são 
aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

4. As alíneas b), c) e h) do n.º 1 não são 
aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos ou por outro organismo ao qual 
tenha sido confiada uma missão de 
interesse público.

Or. en

Justificação

O regulamento também terá de ter em conta situações em que organizações privadas detêm a 
responsabilidade da prestação de serviços públicos. Deve existir uma abordagem única na 
prestação de serviços públicos, independentemente de o organismo que presta esses serviços 
ser uma autoridade ou um organismo público ou uma organização privada contratada para o 
efeito.

Alteração 2514
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As alíneas b), c) e h) do n.º 1 não são 
aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

4. As alíneas b) e c) do n.º 1 não são 
aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

Or. en

Alteração 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As alíneas b), c) e h) do n.º 1 não são 
aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

4. As alíneas b) e c) do n.º 1 não são 
aplicáveis a atividades executadas por 
autoridades no exercício dos seus poderes 
públicos.

Or. en

Alteração 2516
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo 
direito da União ou do Estado-Membro ao 
qual o responsável pelo tratamento se 
encontre sujeito.

Suprimido

Or. en

Alteração 2517
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito. Esta derrogação será usada 
apenas em transferências ocasionais. Em
todos os casos, é necessário proceder a 
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uma cuidadosa avaliação de todas as 
circunstâncias da transferência.

Or. en

Alteração 2518
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelas 
convenções internacionais e pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

Or. en

Justificação

O interesse público pode ser igualmente expresso nas convenções internacionais, mesmo na 
ausência de disposições legislativas nacionais ou da UE específicas.  Essas convenções 
devem respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e ser proporcionais ao 
objetivo legítimo visado.  Além disso, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado nesta 
base teria obviamente também de respeitar todos os restantes aspetos do regulamento.

Alteração 2519
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito, ou nos acordos e convenções 
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internacionais, se for esse o caso.

Or. en

Justificação

Motivos para a clarificação: Apesar do reconhecimento no considerando 87 de que as 
transferências internacionais de dados entre autoridades de controlo se justificam com a 
proteção por «motivos importantes de interesse público», o n.º 5 do artigo 45.º define esse 
termo apenas em referência ao direito da UE ou do Estado-Membro. É necessário clarificar 
que os «motivos importantes de interesse público» incluem igualmente os acordos 
internacionais nos quais as autoridades de controlo estrangeiras se baseiam atualmente para 
realizar essas transferências de dados.

Alteração 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

5. O interesse público referido no n.º 1, 
alínea d), deve ser reconhecido pelas 
convenções internacionais e pelo direito 
da União ou do Estado-Membro ao qual o 
responsável pelo tratamento se encontre 
sujeito.

Or. en

Alteração 2521
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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autoridade de controlo da transferência.

Or. en

Alteração 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo
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Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2526
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2527
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2528
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

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

7. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os
«motivos importantes de interesse público» 
na aceção do n.º 1, alínea d).

Or. en

Alteração 2529
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Divulgações não autorizadas pelo 

direito da UE
1. Os acórdãos de tribunais e as decisões 
de autoridades administrativas de um país 
terceiro, que solicitem a um responsável 
pelo tratamento ou subcontratante que 
divulgue dados pessoais, não serão 
reconhecidos ou executados de nenhuma 
forma, sem prejuízo de um tratado de 
assistência mútua ou de um acordo 
internacional em vigor entre o país 
terceiro requerente e a União ou um 
Estado-Membro.
2. Sempre que os acórdão de tribunais e 
as decisões de autoridades administrativas 
de um país terceiro solicitem a um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante que divulgue dados 
pessoais, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante e, caso exista, o 
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representante do responsável pelo 
tratamento, deve notificar a autoridade de 
controlo do pedido, sem demora 
injustificada, e deve obter autorização 
prévia da autoridade de controlo para a 
transferência.
3. A autoridade de controlo avalia a 
conformidade da divulgação pedida com o 
regulamento e, em particular, se a 
divulgação é necessária e exigida 
legalmente de acordo com o artigo 44.º, 
n.º 1, alíneas d) e e), e com o n.º 5 do 
mesmo artigo.
4. A autoridade de controlo informa a 
autoridade nacional competente sobre o 
pedido. O responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante informa igualmente o 
titular dos dados sobre o pedido e a 
autorização da autoridade de controlo.
5. A Comissão pode definir um formato 
normalizado das notificações à autoridade 
de controlo, referido no n.º 2, e da 
informação do titular de dados, referida 
no n.º 4, bem como os procedimentos 
aplicáveis à notificação e informação. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Esta proposta de regulamento volta a introduzir as disposições do artigo 42.º do projeto CE, 
uma vez que estas podem fornecer maior proteção contra a aplicação extraterritorial do 
direito dos países terceiros.

Alteração 2530
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Divulgações não autorizadas pelo 

direito da UE
1. Os acórdãos de tribunais e as decisões 
de autoridades administrativas de um país 
terceiro, que solicitem a um responsável 
pelo tratamento ou subcontratante que 
divulgue dados pessoais, não serão 
reconhecidas ou executadas de nenhuma 
forma, sem prejuízo de um tratado de 
assistência mútua ou de um acordo 
internacional em vigor entre o país 
terceiro requerente e a União ou um 
Estado-Membro. 
2. Sempre que os acórdãos de tribunais e 
as decisões de autoridades administrativas 
de um país terceiro solicitem a um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante que divulgue dados 
pessoais, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante e, caso exista, o 
representante do responsável pelo 
tratamento, deve notificar a autoridade de 
controlo do pedido, sem demora 
injustificada, e deve obter autorização 
prévia da autoridade de controlo para a 
transferência.
3. A autoridade de controlo avalia a 
conformidade da divulgação pedida com o 
regulamento e, em particular, se a 
divulgação é necessária e exigida 
legalmente de acordo com o artigo 44.º, 
n.º 1, líneas d) e e), e com o n.º 5 do 
mesmo artigo.
4. A autoridade de controlo informa a 
autoridade nacional competente sobre o 
pedido. O responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante informa igualmente o 
titular dos dados sobre o pedido e a 
autorização da autoridade de controlo. 
5. A Comissão pode definir um formato 
normalizado das notificações à autoridade 
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de controlo, referido no n.º 2, e da 
informação do titular de dados, referida 
no n.º 4, bem como os procedimentos 
aplicáveis à notificação e informação. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2531
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Transferências para serviços de nuvem 

sob a jurisdição de países terceiros
É proibida a transferência de dados 
pessoais para serviços de nuvem sob a 
jurisdição de países terceiros, exceto se:
(a) Se aplicar um dos fundamentos 
jurídicos para a transferência de dados 
pessoais para países terceiros indicados 
no presente capítulo; e
(b) O titular dos dados tiver dado 
autorização; e
(c) O titular dos dados tiver dado 
autorização depois de ter sido informado 
numa linguagem clara, não ambígua e 
informativa através de uma referência em 
separado e bem visível sobre:
(i) A possibilidade de os dados pessoais 
serem sujeitos e análises de inteligência 
ou vigilância por parte das autoridades 
dos países terceiros; bem como
(ii) O risco de a proteção dos dados 
pessoais e direitos fundamentais 
proporcionada pelo direito da União e do 
Estado-Membro não poder ser garantida, 
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apesar da base jurídica da transferência.

Or. en

Alteração 2532
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em relação a países terceiros e a 
organizações internacionais, a Comissão e 
as autoridades de controlo devem adotar as 
medidas necessárias para:

1. Em relação a países terceiros e a 
organizações internacionais, em 
cooperação com a Convenção n.º 108 do 
Conselho da Europa, a Comissão e as 
autoridades de controlo devem adotar as 
medidas necessárias para:

Or. fr

Alteração 2533
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Elaborar mecanismos de cooperação 
internacionais eficazes visando facilitar a 
aplicação da legislação relativa à proteção 
de dados pessoais;

(a) Elaborar mecanismos de cooperação 
internacionais eficazes visando assegurar a 
aplicação da legislação relativa à proteção 
de dados pessoais;

Or. en

Alteração 2534
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) clarificar e resolver os conflitos 
jurisdicionais com países terceiros.

Or. en

Alteração 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a
Comissão deve adotar as medidas 
necessárias para intensificar as relações 
com os países terceiros ou as 
organizações internacionais e, em 
especial, as suas autoridades de controlo, 
sempre que a Comissão tiver declarado, 
mediante decisão, que asseguram um 
nível de proteção adequado na aceção do 
artigo 41.º, n.º 3.

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

Or. es

Alteração 2536
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
Comissão deve adotar as medidas 
necessárias para intensificar as relações 
com os países terceiros ou as organizações 
internacionais e, em especial, as suas 
autoridades de controlo, sempre que a 

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
Comissão, em cooperação com a 
Convenção n.º 108 do Conselho da 
Europa, deve adotar as medidas 
necessárias para intensificar as relações 
com os países terceiros ou as organizações 
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Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, que asseguram um nível de 
proteção adequado na aceção do artigo 
41.º, n.º 3.

internacionais e, em especial, as suas 
autoridades de controlo, sempre que a 
Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, que asseguram um nível de 
proteção adequado na aceção do artigo 
41.º, n.º 3.

Or. fr

Justificação

Alteração relacionada com a alteração ao número anterior.

Alteração 2537
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-A
A cada dois anos, a Comissão deve 
entregar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a execução 
dos artigos 40.º e 15.º, por um período de 
quatro anos a contar da data a que se 
refere o n.º 1 do artigo 91.º (data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento). Com este fim, a Comissão 
pode solicitar informações aos 
Estados-Membros e às autoridades de 
supervisão, que devem ser entregues de 
imediato. Os relatórios são objeto de 
publicação.

Or. hu

Justificação

Coerente com outras obrigações de notificação.
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Alteração 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-A
A cooperação realizar-se sempre que:
(a)As autoridades competentes dos países 
terceiros tenham competências para a 
proteção de dados pessoais no contexto de 
questões que devam ser do seu 
conhecimento em conformidade com a 
legislação em vigor;
(b) Tenham sido celebrados acordos de 
colaboração com base na reciprocidade 
entre as autoridades competentes em 
causa;
(c) A transferência de dados pessoais para 
o país terceiro se processe em 
conformidade com o capítulo V do 
presente regulamento.

Or. es

Alteração 2539
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-A
Relatório da Comissão

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, com 
regularidade, começando o mais tardar 
quatro anos após a data referida no artigo 
91.º, n.º 1, [entrada em vigor do presente 
Regulamento], um relatório sobre a 
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aplicação dos artigos 40.º a 45.º. Para o 
efeito, a Comissão solicita informações 
aos Estados-Membros, às autoridades de 
controlo e à Convenção n.º 108 do 
Conselho da Europa, as quais devem ser 
fornecidas sem atraso injustificado. O 
relatório é objeto de publicação.

Or. fr

Justificação

Esta alteração propõe um acréscimo à alteração 236 do relator.

Alteração 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 45-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-B
Os acordos de colaboração previstos no 
n.º 3, alínea b), devem assegurar que:
(a) As autoridades competentes 
justifiquem o objeto do pedido de 
cooperação;
(b) As pessoas empregadas ou 
anteriormente empregadas pelas 
autoridades competentes do país terceiro 
que recebe as informações estejam 
sujeitas às obrigações de sigilo 
profissional;
(c) As autoridades competentes do país 
terceiro possam utilizar os resultados da 
cooperação apenas para o exercício de 
funções relacionadas com a proteção de 
dados pessoais;
(d) No caso de a autoridade competente 
do país terceiro pretender fornecer a 
terceiros as informações recebidas no 
âmbito da cooperação, deve obter o 
consentimento prévio, específico e por 
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escrito da autoridade que transmitiu as 
informações, exceto se o fornecimento de 
informações for exigida pela sua 
legislação nacional ou ordenada por um 
órgão judicial e constituir uma medida 
necessária para salvaguardar interesses 
públicos relevantes relacionados com:
(i) A prevenção, investigação ou repressão 
de infrações penais;

(ii) O controlo, a inspeção ou a função 
reguladora associada, mesmo que 
ocasionalmente, ao exercício da 
autoridade oficial no âmbito do acordo.
Nesse caso, a autoridade que transmitiu 
as informações deve ser informada 
previamente.
(e) Devem ser tomadas medidas de 
segurança técnicas e organizativas 
adequadas para proteger os referidos 
dados da destruição acidental ou ilegal, 
da perda acidental, da alteração, da 
distribuição ou do acesso não autorizados, 
bem como de qualquer forma de 
tratamento ilegal;
(f) O pedido de cooperação da autoridade 
competente do país terceiro deve ser 
indeferido se:
(i) Afetar desfavoravelmente a soberania, 
segurança ou ordem pública da 
comunidade ou do Estado-Membro em 
questão; ou
(ii) já tiverem sido iniciados processos 
judiciais relativamente às mesmas 
medidas e contra as mesmas pessoas, 
perante as autoridades do Estado-
Membro requerido.

Or. es

Alteração 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta de regulamento
Artigo 45-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-C
Os Estados-Membros devem comunicar à 
Comissão os acordos de colaboração 
referidos nos n.os 3 e 4.

Or. es

Alteração 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 45-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º-D
Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
Comissão deve adotar as medidas 
necessárias para intensificar as relações 
com os países terceiros ou as 
organizações internacionais e, em 
especial, as suas autoridades de controlo, 
sempre que se verificar que estas 
asseguram um nível de proteção 
adequado na aceção do artigo 41.º, n.º 3.

Or. es

Alteração 2543
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
que uma ou mais autoridades públicas 

1. Cada Estado-Membro deve estabelecer 
uma autoridade pública de controlo 
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sejam responsáveis pela fiscalização da 
aplicação do presente regulamento e por 
contribuir para a sua aplicação coerente no 
conjunto da União, a fim de proteger os 
direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares e coletivas 
relativamente ao tratamento dos seus dados 
pessoais e facilitar a livre circulação desses 
dados na União. Para esse efeito, as 
autoridades de controlo devem cooperar 
entre si e com a Comissão.

principal responsável pela fiscalização da 
aplicação do presente regulamento e por
contribuir para a sua aplicação coerente no 
conjunto da União, a fim de proteger os 
direitos e liberdades fundamentais das 
pessoas singulares relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais e 
facilitar a livre circulação desses dados na 
União. Para esse efeito, as autoridades de 
controlo devem cooperar entre si e com a 
Comissão.

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer da ITRE.

Alteração 2544
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 46 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Cada autoridade de controlo deve 
estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas. As autoridades de 
controlo só podem impor sanções aos 
responsáveis pelo tratamento ou aos 
subcontratantes cujo estabelecimento 
principal se situe no mesmo Estado-
Membro ou, em articulação com os 
artigos 56.º e 57.º, se a autoridade 
competente do estabelecimento principal 
não tomar medidas.

Or. en

Alteração 2545
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade de controlo exerce com 
total independência as funções que lhe 
forem atribuídas, sem prejuízo das 
disposições em matéria de cooperação e 
coerência que figuram no capítulo VII.

Or. en

Alteração 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2547
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A autoridade de controlo exerce com 
total independência as funções que lhe 
forem atribuídas, sem prejuízo das 
disposições em matéria de cooperação e 
coerência que figuram no capítulo VII do 
presente regulamento e dentro dos limites 
legais e administrativos do próprio 
Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Parcialmente retirado do parecer da ITRE.

Alteração 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2549
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os membros da autoridade de controlo, 
no exercício das suas funções, não 
solicitam nem aceitam instruções de 
outrem, e mantêm total independência e 
imparcialidade. 

Or. en

Alteração 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os membros da autoridade de controlo 
devem abster-se de qualquer ato 
incompatível com as suas funções e, 
durante o seu mandato, não podem 
desempenhar qualquer atividade 
profissional, remunerada ou não.

3. Os membros das autoridades de 
controlo devem abster-se de qualquer ato 
incompatível com as suas funções e, 
durante o seu mandato, não podem 
desempenhar qualquer atividade 
profissional, remunerada ou não.

Or. es

Alteração 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Após cessarem as suas funções, os 
membros da autoridade de controlo devem 
agir com integridade e discrição 
relativamente à aceitação de determinadas 
funções e benefícios.

4. Após cessarem as suas funções, os 
membros das autoridades de controlo 
devem agir com integridade e discrição 
relativamente à aceitação de determinadas 
funções e benefícios.

Or. es

Alteração 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha de 
recursos humanos, técnicos e financeiros 
apropriados, bem como de instalações e 
infraestruturas, necessários à execução 

5. Cada Estado-Membro deve assegurar
que as autoridades de controlo - de acordo 
com a sua distribuição de competências 
interna - disponham de recursos humanos, 
técnicos e financeiros apropriados, bem 
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eficaz das suas funções e poderes, 
incluindo as executadas no contexto de 
assistência mútua, da cooperação e da 
participação no Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

como de instalações e infraestruturas, 
necessários à execução eficaz das suas 
funções e poderes, incluindo as executadas 
no contexto de assistência mútua, da 
cooperação e da participação no Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Or. es

Alteração 2553
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha de 
recursos humanos, técnicos e financeiros 
apropriados, bem como de instalações e 
infraestruturas, necessários à execução 
eficaz das suas funções e poderes, 
incluindo as executadas no contexto de 
assistência mútua, da cooperação e da 
participação no Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. Os Estados-Membros
devem assegurar que as autoridades de 
controlo dispõem de pelo menos um 
membro para cada 200 000 cidadãos ou 
100 membros, consoante o que for menor. 
Pelo menos um em cada cinco membros 
deve ter um curso superior na área do 
Direito. 

Or. en

Justificação

Atualmente, o nível de proteção de dados difere bastante em cada Estado-Membro, não só 
devido às diferentes leis nacionais, mas também devido aos diferentes recursos, capacidades 
e pessoal dos CPD nacionais. A proposta atual utiliza diretrizes muito vagas retiradas da 
antiga diretiva, que se revelaram ineficazes. A alteração garante os padrões mínimos que 
devem conduzir a processos mais rápidos e de maior qualidade.
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Alteração 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha do seu 
próprio pessoal, que é designado pelo 
diretor da autoridade de controlo e está 
sujeito às suas ordens.

6. Cada Estado-Membro deve assegurar
que as autoridades de controlo - de acordo 
com a sua distribuição de competências 
interna - disponham do seu próprio 
pessoal, que é designado pelo diretor da 
autoridade de controlo e está sujeito às suas 
ordens.

Or. es

Alteração 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros asseguram que a 
autoridade de controlo fica sujeita a um 
controlo financeiro que não afete a sua 
independência. Os Estados-Membros
garantem que a autoridade de controlo 
disponha de orçamentos anuais próprios. 
Os orçamentos serão objeto de publicação.

7. Os Estados-Membros devem assegurar
que as autoridades de controlo - de acordo 
com a sua distribuição de competências 
interna - ficam sujeitas a um controlo 
financeiro que não afete a sua 
independência. Os Estados-Membros
garantem que as autoridades de controlo -
de acordo com a sua distribuição de 
competências interna - disponham de 
orçamentos anuais próprios. Os orçamentos 
serão objeto de publicação.

Or. es

Alteração 2556
Csaba Sógor
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Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou 
governos.

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou 
governos (após consulta do Parlamento), 
assegurando sempre que a influência 
política se mantenha mínima; as 
qualificações necessárias, a ausência de 
conflitos de interesse e as posições dos 
membros devem ser igualmente 
regulamentadas.

Or. hu

Justificação

Coerente com o considerando 95.

Alteração 2557
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou
governos.

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos.

Or. en

Alteração 2558
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou 
governos.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
os membros da autoridade de controlo 
sejam nomeados pelos respetivos 
parlamentos ou governos após consulta do 
parlamento ou pela mais alta autoridade 
judiciária do Estado-Membro em questão.

Or. en

Justificação

Pelo menos num Estado-Membro, os membros do comité de proteção de dados são nomeados 
pelo Supremo Tribunal.

Alteração 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou 
governos.

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da(s) autoridade(s) de 
controlo são nomeados pelos respetivos 
parlamentos ou órgãos de governo.

Or. es

Alteração 2560
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos ou

1. Os Estados-Membros estabelecem que 
os membros da autoridade de controlo são 
nomeados pelos respetivos parlamentos.
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governos.

Or. en

Alteração 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As funções de um membro cessam findo 
o termo do seu mandato, demissão ou 
destituição, nos termos do n.º 5.

3. As funções de um membro cessam findo 
o termo do seu mandato ou em caso de 
incapacidade verificada para o exercício 
do cargo, incompatibilidade, demissão, 
exoneração, condenação definitiva por 
crime doloso ou destituição.

Or. es

Alteração 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um membro pode ser declarado 
demissionário ou privado do seu direito à 
pensão ou a outros benefícios 
equivalentes por decisão de um tribunal 
nacional competente se deixar de 
preencher os requisitos necessários ao 
exercício das suas funções ou tiver 
cometido uma falta grave.

4. Um membro pode ser demitido 
compulsivamente ou declarado 
demissionário pelo órgão que o nomeou se 
deixar de preencher os requisitos 
necessários ao exercício das suas funções 
ou tiver cometido um incumprimento
grave das obrigações relacionadas com o 
cargo.

Or. es
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Alteração 2563
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Um membro pode ser declarado 
demissionário ou privado do seu direito à 
pensão ou a outros benefícios 
equivalentes por decisão de um tribunal 
nacional competente se deixar de 
preencher os requisitos necessários ao 
exercício das suas funções ou tiver 
cometido uma falta grave.

4. Um membro pode ser declarado 
demissionário se deixar de preencher os 
requisitos necessários ao exercício das suas 
funções como membro da autoridade de 
controlo.

Or. en

Alteração 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A constituição e o estatuto da 
autoridade de controlo;

(a) A constituição e o estatuto da(s) 
autoridade(s) de controlo;

Or. es

Alteração 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As qualificações, a experiência e as 
competências para o exercício das funções 
de membro da autoridade de controlo;

(b) As qualificações, a experiência e as 
competências para o exercício das funções 
de membro das autoridades de controlo;
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Or. es

Alteração 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As regras e os procedimentos para a 
nomeação dos membros da autoridade de 
controlo, bem como as regras relativas a 
ações ou atividades profissionais 
incompatíveis com a função;

(c) As regras e os procedimentos para a 
nomeação dos membros das autoridades
de controlo, bem como as regras relativas a 
ações ou atividades profissionais 
incompatíveis com a função;

Or. es

Alteração 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A duração do mandato dos membros da 
autoridade de controlo, que não pode ser 
inferior a quatro anos, salvo no que se 
refere ao primeiro mandato após a entrada 
em vigor do presente regulamento, que 
pode ter uma duração mais curta quando 
for necessário proteger a independência da 
autoridade de controlo através de um 
procedimento de nomeações escalonadas;

(d) A duração do mandato dos membros 
das autoridades de controlo, que não pode 
ser inferior a quatro anos, salvo no que se 
refere ao primeiro mandato após a entrada 
em vigor do presente regulamento, que 
pode ter uma duração mais curta quando 
for necessário proteger a independência 
das autoridades de controlo através de um 
procedimento de nomeações escalonadas;

Or. es

Alteração 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O caráter renovável ou não do mandato 
dos membros da autoridade de controlo;

(e) O caráter renovável ou não do mandato 
dos membros das autoridades de controlo;

Or. es

Alteração 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) O estatuto e as condições comuns que
regulam as funções dos membros e do 
pessoal da autoridade de controlo;

(f) O estatuto e as condições comuns que 
regulam as funções dos membros e do 
pessoal das autoridades de controlo;

Or. es

Alteração 2570
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Desde que, no momento da entrada 
em vigor do presente regulamento, 
existam organismos de controlo 
profissionais e competentes para pessoas 
sujeitas a privilégio legal profissional ou 
sigilo profissional, estes organismos 
podem estabelecer a autoridade de 
controlo em relação às atividades de 
tratamento de dados pelos indivíduos aos 
quais exercem vigilância profissional.
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Or. en

Justificação

Devem aplicar-se regras diferentes para indivíduos sujeitos a privilégio legal profissional, 
sigilo profissional regulamentado pelo Estado, uma obrigação de sigilo prevista na 
legislação no exercício da sua profissão ou qualquer outra obrigação de não revelar dados 
pessoais.

Alteração 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 49 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Desde que, no momento da entrada 
em vigor do presente regulamento, 
existam organismos de controlo 
profissionais e competentes para pessoas 
sujeitas a privilégio legal profissional ou 
sigilo profissional, estes organismos 
podem estabelecer a autoridade de 
controlo em relação às atividades de 
tratamento de dados pelos indivíduos aos 
quais exercem vigilância profissional.

Or. en

Alteração 2572
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
As regras e processos com os quais as 
autoridades de controlo exercem as suas 
funções e poderes em relação aos titulares 
de dados, responsáveis pelo tratamento e 
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subcontratantes devem estar de acordo 
com o artigo 6.º da CEDH.

Or. en

Justificação

Atualmente, muitos Estados-Membros não dispõem de processos escritos ou suficientemente 
documentos. Alguns Estados-Membros executam processos que podem potencialmente violar 
o artigo 6.º da CEDH («direito a um processo equitativo»). Isto produz incerteza legal e 
permite decisões arbitrárias que podem potencialmente prejudicar os titulares de dados, 
responsáveis pelo tratamento e subcontratantes. Em especial os organismos independentes, 
que não podem ser responsabilizados politicamente, estão geralmente sujeitos a regras 
processuais muito rígidas.

Alteração 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 49.º-A
Supervisão profissional dos depositários 

do sigilo profissional
Desde que, no momento da entrada em 
vigor do presente regulamento, existam 
autoridades competentes para a 
supervisão profissional dos depositários 
do sigilo profissional, estas são passíveis 
de constituir a autoridade de controlo.

Or. en

Alteração 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 50
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Texto da Comissão Alteração

Os membros e o pessoal da autoridade de 
controlo ficam sujeitos, durante o respetivo 
mandato e após a sua cessação, à obrigação 
de sigilo profissional quanto a quaisquer 
informações confidenciais a que tenham 
tido acesso no desempenho das suas 
funções oficiais.

Os membros e o pessoal das autoridades
de controlo ficam sujeitos, durante o 
respetivo mandato e após a sua cessação, à 
obrigação de sigilo profissional quanto a 
quaisquer informações confidenciais a que 
tenham tido acesso no desempenho das 
suas funções oficiais.

Or. es

Alteração 2575
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Os membros e o pessoal da autoridade de 
controlo ficam sujeitos, durante o respetivo 
mandato e após a sua cessação, à 
obrigação de sigilo profissional quanto a 
quaisquer informações confidenciais a que
tenham tido acesso no desempenho das 
suas funções oficiais.

Os membros e o pessoal da autoridade de 
controlo ficam obrigados, durante o 
respetivo mandato e após a sua cessação, 
ao sigilo profissional quanto a quaisquer 
informações confidenciais, em 
conformidade com a legislação e prática a 
nível nacional a que tenham tido acesso no 
desempenho das suas funções oficiais

Or. en

Alteração 2576
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Os membros e o pessoal da autoridade de 
controlo ficam sujeitos, durante o respetivo 

Os membros e o pessoal da autoridade de 
controlo ficam sujeitos, durante o respetivo 
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mandato e após a sua cessação, à obrigação 
de sigilo profissional quanto a quaisquer 
informações confidenciais a que tenham 
tido acesso no desempenho das suas 
funções oficiais.

mandato e após a sua cessação, à obrigação 
de sigilo profissional quanto a quaisquer 
informações confidenciais a que tenham 
tido acesso no desempenho das suas 
funções oficiais, executando as suas 
funções com independência e 
transparência, tal como definido no 
regulamento.

Or. en

Alteração 2577
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 50 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer pessoa que leve ao 
conhecimento da autoridade de controlo 
factos relativos a um tratamento de dados 
de caráter pessoal é desvinculada das suas 
obrigações de sigilo profissional; essa 
pessoa é protegida contra qualquer 
procedimento judicial.

Or. fr

Justificação

Em especial, o sigilo profissional não deve impedir as pessoas em contacto com o tratamento 
de dados pessoais de revelar, junto às autoridade de supervisão competentes, os casos de má 
conduta em matéria de tratamento de dados e deve protegê-las contra qualquer possível 
procedimento judicial.

Alteração 2578
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, os 

1. Cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, os 
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poderes que lhe são conferidos em 
conformidade com o presente regulamento.

poderes que lhe são conferidos em 
conformidade com o presente regulamento. 
O tratamento de dados por parte de uma 
autoridade pública é controlado apenas 
pela autoridade de controlo desse Estado-
Membro.

Or. en

Alteração 2579
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2580
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorrer no contexto das atividades 
de um responsável pelo tratamento ou de 
um subcontratante estabelecido na União, e 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver designado um 
estabelecimento principal nos termos do 
artigo 22.º, alínea a), a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se situar 
o estabelecimento principal do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante é 
competente para controlar as atividades de 
tratamento do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em todos os 
Estados-Membros, sem prejuízo do 
disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o regulamento for aplicável 
por força do artigo 3.º, n.º 1, a autoridade 
de controlo competente será a autoridade 
de controlo do Estado-Membro ou 
território onde se situa o estabelecimento 
principal do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante ao abrigo do 
regulamento. Os litígios devem ser 
decididos de acordo com o mecanismo de 
controlo da coerência disposto no artigo 
58.º, sem prejuízo das outras disposições 
do Capítulo VII do presente regulamento.
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disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorrer no contexto das atividades 
de um responsável pelo tratamento ou de 
um subcontratante estabelecido na União, e 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante estiver estabelecido em 
vários Estados-Membros, a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se situar 
o estabelecimento principal do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante é 
competente para controlar as atividades de 
tratamento do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em todos os 
Estados-Membros, exceto no que respeita 
às decisões em resposta às queixas 
previstas no artigo 73.º, onde coordenará 
a atuação das autoridades de controlo 
afetadas, sem prejuízo do disposto no 
Capítulo VII do presente regulamento.

Or. es

Alteração 2583
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o regulamento for aplicável 
por força do artigo 3.º, n.º 1, a autoridade 
de controlo competente será a autoridade 
de controlo do Estado-Membro ou 
território onde se situa o estabelecimento 
principal do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante ao abrigo do 
regulamento. Os litígios devem ser 
decididos de acordo com o mecanismo de 
controlo da coerência disposto no artigo 
58.º, sem prejuízo das outras disposições
do Capítulo VII do presente regulamento.
Esta disposição aplica-se também às 
entidades legais de um grupo de 
empresas, sempre que estas empresas se 
situem em vários Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Parcialmente retirado do parecer ITRE.

Alteração 2584
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

tratamento do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em todos os 
Estados-Membros, exceto no que respeita 
às decisões em resposta às queixas 
previstas no artigo 73.º, onde coordenará 
a atuação das autoridades de controlo 
afetadas, sem prejuízo do disposto no 
Capítulo VII do presente regulamento.

Or. es

Justificação

Propõe-se um mecanismo de tomada de decisões por parte das autoridades de controlo em 
todas as questões resultantes de queixas dos cidadãos do seu Estado-Membro. Conforme o 
caso, poder-se-á recorrer a uma atuação coordenada por uma autoridade principal cujas 
discrepâncias são resolvidas no Comité Europeu para a Proteção de Dados. Tudo isso para 
permitir a aplicação prática do sistema quando começa pela queixa de um titular de dados.

Alteração 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 2586
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorrer no contexto das atividades 
de um responsável pelo tratamento ou de 
um subcontratante estabelecido na União, e 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante estiver estabelecido em 
vários Estados-Membros, a autoridade de 
controlo deverá decidir, em conjunto com 
o Comité Europeu de Proteção dos Dados, 
qual a autoridade que irá controlar as 
atividades de tratamento do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante em 
todos os Estados-Membros, sem prejuízo 
do disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento. 

Or. en

Alteração 2587
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Este artigo só se aplica se o tratamento de 
dados pessoais for realizado de forma 
coerente nos Estados-Membros.
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Or. de

Justificação

A concentração de responsabilidade prevista no artigo 51.º necessita do esclarecimento de 
que a mesma só se aplica caso o tratamento de dados seja realizado de uma forma coerente.

Alteração 2588
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nas situações referidas no n.º 2 do 
artigo 3.º e sempre que o responsável pelo 
tratamento tenha designado um 
representante na União nos termos do 
artigo 25.º, a autoridade de controlo do 
estabelecimento do representante será a 
única autoridade competente para o 
controlo, em todos os Estados-Membros, 
das atividades de tratamento realizadas 
por esse responsável pelo tratamento ou 
em seu nome.

Or. en

Alteração 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que o regulamento for 
aplicável por força do artigo 3.º, n.º 2, a 
autoridade de controlo competente será a 
autoridade de controlo do Estado-
Membro ou território onde o responsável 
pelo tratamento designou um 
representante na União ao abrigo do 
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artigo 25.º.

Or. en

Alteração 2590
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que o regulamento for 
aplicável por força do artigo 3.º, n.º 2, a 
autoridade de controlo competente será a 
autoridade de controlo do Estado-
Membro ou território onde o responsável 
pelo tratamento designou um 
representante na União ao abrigo do 
artigo 25.º.

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer ITRE.

Alteração 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.-B. Sempre que o regulamento é 
aplicável a vários responsáveis pelo 
tratamento ou/e subcontratantes dentro 
do mesmo grupo de empresas por força do 
artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, apenas uma 
autoridade de controlo será competente e 
será determinada de acordo com o artigo 
51.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 2592
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2.-B. Sempre que o regulamento é 
aplicável a vários responsáveis pelo 
tratamento e/ou subcontratantes com o 
mesmo grupo de empresas por força do 
artigo 3.º, n.ºs 1 e 2, apenas uma 
autoridade de controlo será competente e 
será determinada de acordo com o artigo 
51.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer ITRE.

Alteração 2593
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

Suprimido

Or. hu

Alteração 2594
Monika Hohlmeier



PE506.169v02-00 144/156 AM\929519PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar atividades que 
foram atribuídas aos tribunais para a 
execução independente. O mesmo se 
aplica se as operações de tratamento
tiverem sido ordenadas, autorizadas ou 
declaradas admissíveis em independência 
judicial.

Or. de

Justificação

A derrogação prevista no artigo 51.º, n.º 3, da disposição europeia deve ter em conta a 
independência dos tribunais. Por essa razão, deve aplicar-se onde quer que os tribunais 
trabalhem objetivamente e de uma forma independente. Este é o caso não só no domínio 
essencial da atividade judicial, mas também nos domínios em que as funções dos tribunais 
foram transferidas diretamente para a execução independente.

Alteração 2595
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo não tem
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

3. A autoridade de controlo pode ter
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

Or. en

Justificação

De acordo com a Convenção 108 e o Protocolo Adicional em relação ao requisito de 
controlo independente, as autoridades de controlo podem ter competência para controlar as 
operações de tratamento em tribunais. Da mesma forma, não permitir que as autoridades de 
controlo o façam é contra a tradição de vários Estados-Membros onde as atividades dos 
tribunais, com alguns ajustes, está sujeita a controlo independente.
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Alteração 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional e para controlar operações de 
tratamento de responsáveis pelo 
tratamento vinculados por obrigações de 
sigilo profissional.

Or. en

Alteração 2597
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

3. A autoridade de controlo não tem
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional ou de notários que atuem no 
exercício da sua função oficial.

Or. en

Justificação

Tal como definido acima no considerando 99, a independência dos juízes estende-se à área 
da justiça preventiva. A maior parte dos Estados-Membros transferiu parte das competências 
de justiça preventiva dos juízes para os notários, como representantes independentes da 
autoridade oficial. Consequentemente, o tratamento de dados pessoais por parte dos notários 
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no exercício das suas funções de representação da autoridade oficial deve também estar 
isento da competência da autoridade de controlo, para salvaguardar a independência dos 
notários.

Alteração 2598
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo não tem
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função
jurisdicional.

3. A autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas:

(a) Por juízes; ou
(b) Por um indivíduo no exercício de 
instruções ou funções em nome do juiz; 
ou
(c) Com o objetivo de exercer funções
judiciais, incluindo as funções de 
designação, disciplina, administração e 
liderança de juízes.

Or. en

Alteração 2599
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos termos do n.º 5, cada autoridade 
de controlo deverá receber e transmitir à 
autoridade de controlo competente, como 
definido no n.º 2, quaisquer pedidos 
enviados por um titular de dados residente 
nesse Estado-Membro e cujos dados 
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sejam processados ou haja probabilidade 
de que sejam processados por um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante estabelecido noutro 
Estado-Membro. A autoridade de controlo 
competente deverá informar e cooperar 
com a autoridade de controlo do titular de 
dados, nos termos do artigo 55.º.

Or. en

Alteração 2600
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Controlar e assegurar a aplicação do 
presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 2601
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea (b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados ou por uma 
associação que o represente nos termos do 
artigo 73.º, examinar a matéria, na medida 
do necessário, e informar a pessoa em 
causa ou a associação do andamento e do 
resultado da queixa num prazo razoável, 
em especial se forem necessárias operações 
de investigação ou de coordenação 
complementares com outra autoridade de 

(b) Receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados, examinar a 
matéria, na medida do necessário, e 
informar a pessoa em causa ou a 
associação do andamento e do resultado da 
queixa num prazo razoável, em especial se 
forem necessárias operações de 
investigação ou de coordenação 
complementares com outra autoridade de 
controlo;
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controlo;

Or. en

Justificação

A proteção de dados é um direito pessoal fundamental e não pode ser transferido.

Alteração 2602
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo, e 
informar o titular dos dados, num prazo 
razoável, do resultado das operações de 
investigação, caso aquele tenha 
apresentado queixa a esta autoridade de 
controlo;

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou em 
informações específicas e documentadas 
que aleguem tratamento ilícito, a pedido 
de outra autoridade de controlo, e informar 
o titular dos dados, num prazo razoável, do 
resultado das operações de investigação, 
caso aquele tenha apresentado queixa a 
esta autoridade de controlo;

Or. en

Justificação

Obriga especificamente os organismos de controlo a conduzir investigações com base em 
relatórios de delatores (em vez de queixas dos titulares de dados).

Alteração 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo, e 

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo ou 
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informar o titular dos dados, num prazo 
razoável, do resultado das operações de 
investigação, caso aquele tenha 
apresentado queixa a esta autoridade de 
controlo;

por denúncia policial, e informar o titular 
dos dados, num prazo razoável, do 
resultado das operações de investigação, 
caso aquele tenha apresentado queixa a 
esta autoridade de controlo;

Or. es

Alteração 2604
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo, e 
informar o titular dos dados, num prazo 
razoável, do resultado das operações de 
investigação, caso aquele tenha 
apresentado queixa a esta autoridade de 
controlo;

(d) Conduzir investigações por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa, por 
informações recebidas que denunciem um 
tratamento ilícito de dados pessoais ou a 
pedido de outra autoridade de controlo, e 
informar o titular dos dados, num prazo 
razoável, do resultado das operações de 
investigação, caso aquele tenha 
apresentado queixa a esta autoridade de 
controlo;

Or. es

Justificação

Especifica-se, entre as funções da autoridade de controlo, a investigação com base em 
denúncias recebidas de informadores, além das queixas dos titulares de dados.

Alteração 2605
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Ser consultada pelas instituições e 
organismos do Estado-Membro quanto a 
medidas legislativas e administrativas 
relacionadas com a proteção dos direitos e 
liberdades no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais;

(f) Ser consultada pelas instituições e 
organismos do Estado-Membro quanto a 
medidas legislativas e administrativas 
relativas à proteção dos direitos e 
liberdades no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais;

Or. en

Alteração 2606
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Decidir em que casos é necessário 
executar a avaliação do impacto na 
privacidade referida no artigo 33.º, em 
especial quando é consultada pelas 
instituições e organismos do Estado-
Membro quanto a medidas legislativas e 
administrativas relacionadas com a 
proteção dos direitos e liberdades no que 
diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais;

Or. en

Alteração 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Manter um registo público de todas 
as notificações anteriores recebidas pelos 
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responsáveis pelo tratamento ou 
subcontratantes sobre as atividades de 
tratamento previstas, nos termos do artigo 
6.º, n.º 1, alínea c).

Or. en

Alteração 2608
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Fornecer aos micro, pequenos e 
médios responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes uma lista extensiva das 
suas responsabilidades e obrigações, nos 
termos do presente regulamento.

Or. en

Justificação

As PME não dispõem de recursos para se familiarizarem com todas as disposições relevantes 
da nova legislação. Para evitar inconformidades não intencionais, a Autoridade para a 
Proteção dos Dados (APD) deverá fornecer listas de verificação de conformidade.

Alteração 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 1 – alínea j-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Coordenar as políticas de 
certificação no respetivo território, em 
conformidade com o estabelecido no 
artigo 39.º.

Or. es



PE506.169v02-00 152/156 AM\929519PT.doc

PT

Alteração 2610
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo deve 
promover a sensibilização do público para 
os riscos, regras, garantias e direitos 
associados ao tratamento de dados 
pessoais. As atividades especificamente 
dirigidas para as crianças devem ser objeto 
de uma atenção especial.

2. Cada autoridade de controlo deve 
promover a sensibilização do público para 
os riscos, regras, garantias e direitos 
associados ao tratamento de dados pessoais 
e para as medidas de proteção pessoal. As 
atividades especificamente dirigidas para 
as crianças devem ser objeto de uma 
atenção especial.

Or. en

Justificação

Uma vez que a segurança dos dados é uma parte essencial da proteção dos dados, é 
recomendável adicionar esta parte ao artigo.

Alteração 2611
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo deve 
promover a sensibilização do público para 
os riscos, regras, garantias e direitos 
associados ao tratamento de dados 
pessoais. As atividades especificamente 
dirigidas para as crianças devem ser objeto 
de uma atenção especial.

2. Cada autoridade de controlo deve 
promover a sensibilização do público para 
os riscos, regras, garantias e direitos 
associados ao tratamento de dados pessoais
e para os meios adequados de proteção 
pessoal. As atividades especificamente 
dirigidas para as crianças devem ser objeto 
de uma atenção especial.

Or. en

Justificação

Tal como sugerido por uma resolução da conferência das autoridades alemãs para a 
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proteção dos dados em 2012.

Alteração 2612
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cada autoridade de controlo, em 
conjunto com o Comité Europeu de 
Proteção dos Dados, deve promover a 
sensibilização dos responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes sobre os 
riscos, regras, garantias, e direitos 
associados ao tratamento de dados 
pessoais. Isto inclui um registo de sanções 
e violações. O registo deverá fornecer 
tantas informações quanto possível sobre 
os avisos e sanções e sobre como resolver 
as violações.

Or. en

Justificação

Isto assegura uma sensibilização dos responsáveis pelo tratamento e subcontratantes e a 
aplicação uniforme na UE.

Alteração 2613
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A autoridade de controlo não deverá 
divulgar informações que lhe foram 
fornecidas, caso essa divulgação afete 
negativamente os direitos e liberdades dos 
outros, incluindo o responsável pelo 
tratamento ou subcontratante. Isto aplica-
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se particularmente a:
(a) Informações relacionadas com os 
interesses económicos e segredos 
profissionais do responsável pelo 
tratamento ou subcontratante;
(b) As medidas de segurança nos termos 
do artigo 30.º; bem como 
(c) Informações consideradas 
confidenciais pelo direito da União ou 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Esta alteração procura assegurar que as informações divulgadas à autoridade de controlo 
permanecem confidenciais.

Alteração 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo deve, a pedido, 
aconselhar qualquer titular de dados sobre 
o exercício dos seus direitos decorrentes do 
presente regulamento e, se for caso disso, 
coopera com as autoridades de controlo de 
outros Estados-Membros para esse efeito.

3. A autoridade de controlo competente
deve, a pedido, aconselhar qualquer titular 
de dados sobre o exercício dos seus direitos 
decorrentes do presente regulamento e, se 
for caso disso, coopera com as autoridades 
de controlo de outros Estados-Membros
para esse efeito.

Or. en

Alteração 2615
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade de controlo deve, a pedido, 
aconselhar qualquer titular de dados sobre 
o exercício dos seus direitos decorrentes do 
presente regulamento e, se for caso disso, 
coopera com as autoridades de controlo de 
outros Estados-Membros para esse efeito.

3. A autoridade de controlo competente
deve, a pedido, aconselhar qualquer titular 
de dados sobre o exercício dos seus direitos 
decorrentes do presente regulamento e, se 
for caso disso, coopera com as autoridades 
de controlo de outros Estados-Membros
para esse efeito.

Or. en

Justificação

Retirado de um parecer ITRE.

Alteração 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, a 
autoridade de controlo pode exigir o 
pagamento de uma taxa, ou não adotar as 
medidas solicitadas pelo titular dos dados. 
Incumbe à autoridade de controlo o ónus 
de provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, a 
autoridade de controlo pode exigir o 
pagamento de uma taxa para adotar as 
medidas solicitadas pelo titular dos dados.
O montante desta taxa não deve exceder 
os custos de adoção da ação solicitada. 
Incumbe à autoridade de controlo o ónus 
de provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

Or. en

Alteração 2617
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, a 
autoridade de controlo pode exigir o
pagamento de uma taxa, ou não adotar as 
medidas solicitadas pelo titular dos dados. 
Incumbe à autoridade de controlo o ónus 
de provar o caráter manifestamente 
abusivo do pedido.

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, a 
autoridade de controlo pode exigir o 
pagamento de uma taxa, ou não adotar as 
medidas solicitadas pelo titular dos dados. 
Se lhe for solicitado, a autoridade de 
controlo deverá provar o caráter 
manifestamente abusivo do pedido.

Or. en


