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Alteração 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo está 
habilitada a:

1. A autoridade de controlo competente
está habilitada a:

Or. en

Alteração 2619
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo está 
habilitada a:

1. Nos termos do artigo 51.º, a autoridade 
de controlo competente está habilitada a:

Or. en

Alteração 2620
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Notificar o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante de uma alegada 
violação das disposições que regulam o 
tratamento de dados pessoais e, se for caso 
disso, ordenar que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante sanem essa 
violação, através de medidas específicas, a 
fim de melhorar a proteção do titular dos 

(a) Notificar o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante de uma alegada 
violação das disposições que regulam o 
tratamento de dados pessoais e, se for caso 
disso, ordenar que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante sanem essa 
violação, através de medidas específicas, a 
fim de melhorar a proteção do titular dos 
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dados; dados, ou, se for necessário, obrigar o 
responsável pelo tratamento a comunicar 
a violação dos dados pessoais ao titular 
dos dados;

Or. en

Alteração 2621
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Assegurar o respeito da autorização 
prévia e da consulta prévia referidas no 
artigo 34.º;

(d) Assegurar o respeito da consulta prévia 
referida no artigo 34.º;

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2622
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Certificar os responsáveis pelo 
tratamento e os subcontratantes nos 
termos do artigo 39.º;

Or. en

Alteração 2623
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Certificar os responsáveis pelo 
tratamento e os subcontratantes nos 
termos do artigo 39.º;

Or. en

Alteração 2624
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Informar o responsável pelo 
tratamento e/ou o subcontratante dos 
recursos judiciais existentes contra as 
suas decisões.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(j-A) Realizar auditorias ou planos de 
auditoria sobre a proteção de dados 
pessoais.
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Or. es

Alteração 2626
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de controlo tem o poder 
de investigação para obter do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante:

Cada autoridade de controlo tem o poder 
de investigação para obter do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante sem 
aviso prévio:

Or. en

Justificação

O poder para investigar sem aviso prévio os responsáveis pelo tratamento de dados e os 
subcontratantes reforça o papel da autoridade de controlo.

Alteração 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de controlo tem o poder 
de investigação para obter do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante:

A autoridade de controlo competente tem o 
poder de investigação para obter do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante:

Or. en

Alteração 2628
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de controlo tem o poder 
de investigação para obter do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante:

Nos termos do artigo 51.º, a autoridade de 
controlo competente tem o poder de 
investigação para obter do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante:

Or. en

Alteração 2629
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O acesso a todos os dados pessoais e a
todas as informações necessárias ao 
exercício das suas funções;

(a) O acesso a todos os dados pessoais e a 
todos os documentos e informações 
necessários ao exercício das suas funções;

Or. en

Alteração 2630
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O acesso a todas as suas instalações, 
incluindo a qualquer equipamento e meios 
de tratamento de dados, se existir um 
motivo razoável para presumir que aí é 
exercida uma atividade contrária ao 
presente regulamento.

(b) O acesso a todas as suas instalações, 
incluindo a qualquer equipamento e meios 
de tratamento de dados.

Or. en
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Justificação

Sem a eliminação do excerto, os responsáveis pelo tratamento poderiam evitar inspeções no 
local alegando a existência de «motivos razoáveis». Nesses casos, as inspeções só poderiam 
realizar-se após uma decisão do tribunal e, entretanto, as provas poderiam ser destruídas.

Alteração 2631
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O acesso a todas as suas instalações, 
incluindo a qualquer equipamento e meios 
de tratamento de dados, se existir um 
motivo razoável para presumir que aí é 
exercida uma atividade contrária ao 
presente regulamento.

(b) O acesso a todas as suas instalações, 
incluindo a qualquer equipamento e meios 
de tratamento de dados.

Or. en

Alteração 2632
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada autoridade de controlo é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

3. Cada autoridade de controlo é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do 
artigo 75.º, n.º 2.

Or. hu

Alteração 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde



AM\929533PT.doc 9/193 PE506.170v02-00

PT

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada autoridade de controlo é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

3. A autoridade de controlo competente é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2634
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Cada autoridade de controlo é 
competente para levar ao conhecimento das 
autoridades judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

3. Nos termos do artigo 51.º, a autoridade 
de controlo competente é competente para 
levar ao conhecimento das autoridades 
judiciais a violação do presente 
regulamento e para intervir em processos 
judiciais, em especial nos termos do 
artigo 74.º, n.º 4, e do artigo 75.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade de controlo é 
competente para sancionar as infrações 

4. A autoridade de controlo competente é 
competente para sancionar as infrações 
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administrativas, em especial as referidas no 
artigo 79.º, n.ºs 4, 5 e 6.

administrativas, em especial as referidas no 
artigo 79.º, n.ºs 4, 5 e 6.

Or. en

Alteração 2636
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada autoridade de controlo é 
competente para sancionar as infrações 
administrativas, em especial as referidas no 
artigo 79.º, n.os 4, 5 e 6.

4. Nos termos do artigo 51.º, a autoridade 
de controlo competente é competente para 
sancionar as infrações administrativas, em 
especial as referidas no artigo 79.º, , n.os 4, 
5 e 6.

Or. en

Alteração 2637
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A autoridade de controlo deve pagar 
uma recompensa a quem fornecer 
informações referentes a um alegado 
tratamento ilícito, no montante de 20% de 
qualquer coima imposta nos termos do 
n.º 4 resultante da investigação das 
informações recebidas. Os procedimentos 
de pagamento devem proteger a 
identidade do informador, evitando a sua 
divulgação, e devem abranger situações 
de pagamento a informadores anónimos.

Or. en
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Alteração 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

 Cada autoridade de controlo elabora um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
apresentado ao parlamento nacional e 
tornado público e disponibilizado à 
Comissão e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

Cada autoridade de controlo elabora um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
apresentado ao parlamento respetivo e/ou 
às restantes autoridades designadas pela 
legislação nacional, e tornado público e 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Or. es

Alteração 2639
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

 Cada autoridade de controlo elabora um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
apresentado ao parlamento nacional e 
tornado público e disponibilizado à 
Comissão e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

Cada autoridade de controlo deve elaborar 
um relatório de atividades no mínimo de 
dois em dois anos. O relatório é 
apresentado ao parlamento nacional e 
tornado público e disponibilizado à 
Comissão e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

Or. en

Alteração 2640
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 54-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
Autoridade principal

1. Quando o tratamento de dados pessoais 
ocorrer no contexto das atividades do
estabelecimento dum responsável pelo 
tratamento ou subcontratante da União e 
se estes estiverem estabelecidos em mais 
de um Estado-Membro, ou se forem 
tratados os dados pessoais dos residentes 
de diversos Estados-Membros, a 
autoridade de controlo do estabelecimento 
principal do responsável pelo tratamento 
ou subcontratante atuará como ponto de 
contacto único para o responsável pelo 
tratamento ou subcontratante.
2. A autoridade principal assegura a 
coordenação com as autoridades de 
controlo envolvidas, em todas as fases dos 
procedimentos de controlo visando o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, na aceção do n.º 1. Para 
tal deve, nomeadamente, apresentar todas 
as informações pertinentes e consultar as 
outras autoridades antes de adotar uma 
medida que vise produzir efeitos legais em 
relação a um responsável pelo tratamento 
ou subcontratante, na aceção do n.º 1.
3. Quando o responsável pelo tratamento 
não estiver estabelecido na União e os 
residentes em vários Estados-Membros
forem prejudicados pelas operações de 
tratamento no âmbito do presente 
regulamento, as autoridades de controlo 
dos Estados-Membros em causa devem 
designar a autoridade de controlo que 
atuará como ponto de contacto único para 
o responsável pelo tratamento ou 
subcontratante.

Or. en
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Alteração 2641
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
Autoridade principal e coerência

1. Sempre que, no tratamento de dados 
pessoais, o titular dos mesmos invocar a 
existência de uma violação dos direitos 
decorrentes do presente regulamento ou 
sempre que for necessário garantir uma 
aplicação coerente do presente 
regulamento, tal como definido no artigo 
46.º, deve-se proceder do seguinte modo:
(a) Caso esteja envolvido um titular de 
dados: a autoridade de controlo 
competente para o titular de dados é a 
autoridade principal;
(b) Caso não esteja envolvido nenhum 
titular de dados: 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, ou sempre que forem 
tratados dados pessoais de residentes em 
vários Estados-Membros, a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se 
situar o estabelecimento principal do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante atua como ponto de 
contacto único para o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante e constitui 
a autoridade principal.
2. A autoridade principal assegura a 
coordenação com as outras autoridades 
de controlo envolvidas em todas as fases 
do processo de controlo. Para tal, deve 
transmitir todas as informações relevantes 
e consultar as outras autoridades de 
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controlo envolvidas antes de tomar 
medidas com consequências jurídicas. A 
autoridade principal deve prestar a 
máxima atenção aos pareceres das 
autoridades de controlo envolvidas. A 
autoridade principal também deve 
envolver a Comissão em cada fase do 
processo de controlo.
Se as autoridades de controlo envolvidas, 
lideradas pela autoridade principal e em 
cooperação com a Comissão, encontrarem 
uma solução comum no espaço de quatro 
semanas, esta será considerada válida, 
não havendo necessidade de o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados se 
debruçar sobre o assunto. O titular dos 
dados, o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante disporão dos meios legais 
especificados no presente regulamento ou 
de todos os outros meios legais gerais em 
vigor.
Se as autoridades de controlo envolvidas, 
lideradas pela autoridade principal e em 
cooperação com a Comissão, não 
encontrarem uma solução comum no 
espaço de quatro semanas, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados 
encarregar-se-á do assunto. A autoridade 
principal tomará medidas adequadas para 
tal, de acordo com o presente 
regulamento.
3. Se o Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, juntamente com a Comissão, 
encontrar uma solução comum, esta será 
considerada válida. O titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante disporão dos meios legais 
especificados no presente regulamento ou 
de todos os outros meios legais gerais em 
vigor.
Se o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, juntamente com a Comissão, não 
encontrar uma solução comum no espaço 
de oito semanas, a Comissão será 
autorizada e obrigada a propor uma 
solução no prazo das quatro semanas 
subsequentes, através de um ato delegado, 
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tendo em consideração o parecer do 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados. Se não o fizer, todas as partes 
envolvidas, incluindo o legislador, 
disporão de todos os meios legais 
especificados no presente regulamento ou 
de todos os outros meios legais gerais em 
vigor, aplicando-se isto em especial ao 
titular dos dados, ao responsável pelo 
tratamento ou ao subcontratante.
4. Se o Parlamento ou o Conselho se 
opuserem, em termos de conteúdo, ao ato 
delegado adotado em conformidade com o 
procedimento previsto para tal, a 
Comissão deverá apresentar uma 
iniciativa legislativa em conformidade 
com os procedimentos previstos. Todas as 
partes envolvidas disporão de todos os 
meios legais especificados no presente 
regulamento ou de todos os outros meios 
legais gerais em vigor, aplicando-se isto 
em especial ao titular dos dados, ao 
responsável pelo tratamento ou ao 
subcontratante.

Or. de

Alteração 2642
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
Autoridade principal

1. Caso se verifiquem queixas, 
investigações ou outras atividades de 
controlo relacionadas com o tratamento 
de dados pessoais no âmbito das 
atividades de um responsável pelo 
tratamento, ou de um subcontratante, 
estabelecido em mais do que um 
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Estado-Membro, ou se o tratamento 
afetar residentes em mais do que um 
Estado-Membro, qualquer autoridade de 
controlo em causa deve informar as 
outras autoridades de controlo em causa 
antes de iniciar qualquer procedimento. 
Qualquer uma dessas autoridades de 
controlo em causa pode solicitar 
informações adicionais, a cooperação 
com a autoridade informadora, nos 
termos previstos nos artigos 55.º e 56.º, ou 
uma ação coordenada de todas as 
autoridades de controlo em causa, tal 
como estabelecido no n.º 3.
2. A autoridade de controlo em causa 
envia a outras autoridades em causa um 
projeto de medida ou outras informações 
relevantes, incluindo um resumo dos 
factos e um relatório jurídico, antes de 
adotar uma medida para concluir um 
procedimento aberto relativamente a 
queixas, investigações ou outras 
atividades de controlo que produzam 
efeitos jurídicos relativamente a um 
responsável pelo tratamento, a um 
subcontratante ou a titulares de dados.
3. Caso uma autoridade de controlo em 
causa solicite uma ação coordenada de 
todas as autoridades de controlo em 
questão, a autoridade de controlo do 
Estado-Membro onde se encontra o 
estabelecimento principal do responsável 
pelo tratamento ou subcontratante atua 
como autoridade principal, em nome das 
autoridades de controlo em questão e de 
acordo com elas, em qualquer fase dos 
procedimentos de controlo.
Para este fim deve, em particular, enviar 
uma proposta de medidas às autoridades 
de controlo em questão.
4. Se alguma das autoridades de controlo 
em questão se opuser à proposta de 
medidas num período de três semanas 
após a apresentação da referida proposta, 
o assunto deve ser tratado com o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, nos 
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termos do artigo 58.º.
5. Caso nenhuma das autoridades de 
controlo se oponha, a decisão proposta é 
adotada por todas as autoridades de 
controlo em questão e aplicada a nível 
nacional.
6. Sempre que uma autoridade líder não 
adotar medidas no prazo de um mês a 
contar da data do pedido de uma ou 
várias autoridades em causa, estas são 
competentes para tomar medidas 
provisórias e devem apresentar a matéria 
ao Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, de acordo com o procedimento 
estabelecido no artigo 58.º. 

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 2643
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de consulta 
prévia, inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 



PE506.170v02-00 18/193 AM\929533PT.doc

PT

informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento.

sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento.

Or. en

Justificação

A eliminação deste excerto resulta da alteração do artigo 34.º.

Alteração 2644
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento.

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento. A 
autoridade de controlo principal de 
acordo com o artigo 51.º, n.º 2, assegura a 
coordenação com as autoridades 
relevantes envolvidas e atua como ponto 
de contacto único para o responsável pelo 
tratamento e subcontratante.

Or. en
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Alteração 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento.

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de consulta 
prévia, inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam causar 
efeitos jurídicos em detrimento dos 
titulares de dados.

Or. en

Alteração 2646
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
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sua evolução sempre que titulares de dados 
noutros Estados-Membros possam ser 
afetados por operações de tratamento.

sua evolução, caso o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tenham 
estabelecimentos em vários 
Estados-Membros ou sempre que titulares 
de dados noutros Estados-Membros
possam ser afetados por operações de 
tratamento. A autoridade principal, tal 
como definida no artigo 54.º-A, assegura 
a coordenação com as autoridades de 
controlo envolvidas e atua como ponto de 
contacto único para o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante.

Or. en

Alteração 2647
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, 
a transmissão de informações úteis sobre 
o desenrolar de um inquérito ou medidas 
de execução para fazer cessar ou proibir 
operações de tratamento de dados 
contrárias ao presente regulamento.

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido.

Or. en

Alteração 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, a 
transmissão de informações úteis sobre o 
desenrolar de um inquérito ou medidas de 
execução para fazer cessar ou proibir 
operações de tratamento de dados 
contrárias ao presente regulamento.

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, a 
transmissão de informações úteis sobre o 
desenrolar de um inquérito ou medidas de 
execução para fazer cessar ou proibir 
operações de tratamento de dados que 
sejam comprovadamente contrárias ao 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, a 
transmissão de informações úteis sobre o 
desenrolar de um inquérito ou medidas de 
execução para fazer cessar ou proibir 
operações de tratamento de dados 
contrárias ao presente regulamento.

2. Cada autoridade de controlo deve adotar 
todas as medidas adequadas necessárias 
para satisfazer o pedido de outra autoridade 
de controlo sem demora e, o mais tardar, 
quinze dias após a receção do pedido. 
Essas medidas podem incluir, 
particularmente, a transmissão de 
informações úteis sobre o desenrolar de um 
inquérito ou medidas de execução para 
fazer cessar ou proibir operações de 
tratamento de dados contrárias ao presente 
regulamento.

Or. es

Alteração 2650
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. No caso referido no artigo 55.º, n.º 4, 
a admissibilidade da medida que deverá 
ser adotada com base no pedido de 
assistência rege-se pelo direito da 
autoridade requerente; a legalidade da 
prestação de assistência rege-se pelo 
direito da autoridade requerida.

Or. de

Alteração 2651
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades de controlo devem 
fornecer as informações solicitadas por 
outras autoridades de controlo através de 
meios eletrónicos, e dentro do prazo mais 
curto possível, mediante a utilização de um 
formato normalizado.

6. As autoridades de controlo devem 
fornecer as informações solicitadas por 
outras autoridades de controlo através de 
meios eletrónicos, e dentro do prazo mais 
curto possível estabelecido no n.º 2, 
mediante a utilização de um formato 
normalizado. Para a apresentação de 
pedidos, assim como para o fornecimento 
de informações através meios eletrónicos,
deve ser utilizado o Sistema de 
Informação do Mercado Interno.

Or. de

Alteração 2652
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Não é cobrada qualquer taxa por 
qualquer medida tomada na sequência de 
um pedido de assistência mútua.

7. Não é cobrada qualquer taxa à 
autoridade de controlo requerente por 
qualquer medida tomada na sequência de 
um pedido de assistência mútua.

Or. de

Alteração 2653
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Sempre que uma autoridade de controlo 
não adotar medidas no prazo de um mês a 
contar da data do pedido de outra 
autoridade de controlo, a autoridade de 
controlo requerente pode adotar medidas 
provisórias no território do seu 
Estado-Membro, em conformidade com o 
artigo 51.º, n.º 1, e deve apresentar a 
matéria ao Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 57.º.

8. Sempre que uma autoridade de controlo 
não adotar medidas no prazo de um mês, 
previsto no n.º 2, a contar da data do 
pedido de outra autoridade de controlo, a 
autoridade de controlo requerente pode 
adotar medidas provisórias no território do 
seu Estado-Membro, em conformidade 
com o artigo 51.º, n.º 1, e deve apresentar a 
matéria ao Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 57.º. A 
autoridade de controlo pode, nos termos 
do artigo 53.º, adotar uma medida 
provisória no território do seu 
Estado-Membro sempre que não possa ser 
adotada uma medida definitiva devido ao 
facto de a assistência ainda não estar 
concluída.

Or. en

Alteração 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. Sempre que uma autoridade de controlo 
não adotar medidas no prazo de um mês a 
contar da data do pedido de outra 
autoridade de controlo, a autoridade de 
controlo requerente pode adotar medidas 
provisórias no território do seu Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
51.º, n.º 1, e deve apresentar a matéria ao 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 57.º.

8. Sempre que uma autoridade de controlo 
não adotar medidas no prazo de quinze 
dias a contar da data do pedido de outra 
autoridade de controlo, a autoridade de 
controlo requerente pode adotar medidas 
provisórias no território do seu Estado-
Membro, em conformidade com o artigo 
51.º, n.º 1, e deve apresentar a matéria ao 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 57.º.

Or. es

Alteração 2655
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão pode especificar o 
formato e os procedimentos para a 
assistência mútua referidos neste artigo, 
bem como as modalidades de intercâmbio 
eletrónico de informações entre as 
autoridades de controlo e entre as 
autoridades de controlo e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
nomeadamente o formato normalizado 
referido no n.º 6. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 2656
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para a assistência 
mútua referidos neste artigo, bem como as 
modalidades de intercâmbio eletrónico de 
informações entre as autoridades de 
controlo e entre as autoridades de controlo
e o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, nomeadamente o formato 
normalizado referido no n.º 6. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

10. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 86.º com o objetivo de especificar o 
formato e os procedimentos para a 
assistência mútua referidos neste artigo, 
bem como as modalidades de intercâmbio 
eletrónico de informações entre as 
autoridades de controlo e entre as 
autoridades de controlo e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
nomeadamente o formato normalizado 
referido no n.º 6.

Or. en

Justificação

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

Alteração 2657
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

10. A Comissão pode especificar o formato 
e os procedimentos para a assistência 
mútua referidos neste artigo, bem como as 
modalidades de intercâmbio eletrónico de 
informações entre as autoridades de 
controlo e entre as autoridades de controlo 
e o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, nomeadamente o formato 
normalizado referido no n.º 6. Os atos de 
execução correspondentes são adotados 
em conformidade com o procedimento de 

10. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados pode especificar o formato e os 
procedimentos para a assistência mútua 
referidos neste artigo, bem como as 
modalidades de intercâmbio eletrónico de
informações entre as autoridades de 
controlo e entre as autoridades de controlo 
e o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, nomeadamente o formato 
normalizado referido no n.º 6.
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exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 2658
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que as operações de 
tratamento possam prejudicar titulares de 
dados em vários Estados-Membros, uma 
autoridade de controlo de cada um dos 
Estados-Membros em causa tem o direito 
de participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas, 
consoante o caso. A autoridade de controlo 
competente convida a autoridade de 
controlo de cada Estado-Membro a 
participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas em 
causa na respetiva operação e responde 
rapidamente ao pedido da autoridade de 
controlo que pretenda participar nas 
operações.

2. Nos casos em que as operações de 
tratamento possam prejudicar titulares de 
dados em vários Estados-Membros, uma 
autoridade de controlo de cada um dos 
Estados-Membros em causa tem o direito 
de participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas, 
consoante o caso. A autoridade de controlo 
competente responde rapidamente ao 
pedido da autoridade de controlo que 
pretenda participar nas operações.

Or. en

Alteração 2659
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos em que as operações de 
tratamento possam prejudicar titulares de 
dados em vários Estados-Membros, uma 
autoridade de controlo de cada um dos 

2. Nos casos em que o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tenham 
estabelecimentos em vários 
Estados-Membros ou em que as operações 
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Estados-Membros em causa tem o direito 
de participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas, 
consoante o caso. A autoridade de controlo 
competente convida a autoridade de 
controlo de cada Estado-Membro a 
participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas em 
causa na respetiva operação e responde 
rapidamente ao pedido da autoridade de 
controlo que pretenda participar nas 
operações.

de tratamento possam prejudicar titulares 
de dados em vários Estados-Membros, uma 
autoridade de controlo de cada um dos 
Estados-Membros em causa tem o direito 
de participar nas missões de investigação 
conjuntas ou nas operações conjuntas, 
consoante o caso. A autoridade principal,
tal como definida no artigo 54.º-A,
convida a autoridade de controlo de cada 
Estado-Membro a participar nas missões de 
investigação conjuntas ou nas operações 
conjuntas em causa na respetiva operação e 
responde rapidamente ao pedido da 
autoridade de controlo que pretenda 
participar nas operações. A autoridade 
principal atua como ponto de contacto 
único para o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante.

Or. en

Alteração 2660
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades de controlo devem 
estabelecer as modalidades práticas de 
ações de cooperação específicas.

4. As autoridades de controlo devem 
estabelecer, no seu regulamento interno,
as modalidades práticas de ações de 
cooperação específicas. O regulamento 
interno deve ser publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que uma autoridade de controlo 
não cumprir, no prazo de um mês, a 
obrigação estabelecida no n.º 2, as outras 
autoridades de controlo são competentes 
para adotar uma medida provisória no 
território do seu Estado-Membro, nos 
termos do artigo 51.º, n.º 1.

5. Sempre que uma autoridade de controlo 
não cumprir, no prazo de quinze dias, a 
obrigação estabelecida no n.º 2, as outras 
autoridades de controlo são competentes 
para adotar uma medida provisória no 
território do seu Estado-Membro, nos 
termos do artigo 51.º, n.º 1.

Or. es

Alteração 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 
comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 
competente comunica o projeto de medida 
ao Comité Europeu para a Proteção de 
Dados e à Comissão.

Or. en

Alteração 2663
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 
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comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Or. en

Alteração 2664
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade de controlo 
comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Antes de adotar uma medida referida no 
n.º 2, qualquer autoridade competente
comunica o projeto de medida ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

Or. en

Alteração 2665
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Esteja relacionada com atividades de 
tratamento associadas à oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em vários 
Estados-Membros, ou com controlo do seu 
comportamento; ou

(a) Esteja relacionada com atividades de 
tratamento de dados pessoais associadas à 
oferta de bens ou serviços especificamente 
destinados a titulares de dados em vários 
Estados-Membros, em conformidade com 
o artigo 3.º, n.º 2, e em que o responsável 
pelo tratamento não tenha designado um 
representante na União; ou

Or. en
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Alteração 2666
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Esteja relacionada com atividades de 
tratamento associadas à oferta de bens ou 
serviços a titulares de dados em vários 
Estados-Membros, ou com controlo do seu 
comportamento; ou

(a) Esteja relacionada com atividades de 
tratamento de dados pessoais associadas à 
oferta de bens ou serviços a titulares de 
dados em vários Estados-Membros quando 
o responsável pelo tratamento ou 
subcontratante estabelecido fora da União 
não tenha nomeado um representante no 
território da União;

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia com algumas 
alterações.

Alteração 2667
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Vise adotar uma lista de operações de 
tratamento de dados sujeitas a consulta 
prévia, nos termos do artigo 34.º, n.º 5; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 2668
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Vise aprovar regras vinculativas para 
empresas na aceção do artigo 43.º.

(f) Vise aprovar regras vinculativas para 
empresas na aceção do artigo 38.º-B.

Or. en

Alteração 2669
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Autorize o tratamento para fins de 
investigação em conformidade com o 
artigo 81.º, n.º 3, e/ou o artigo 83.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2670
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma 
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do 
artigo 55.º, ou as operações conjuntas nos 

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma 
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do 
artigo 55.º, ou as operações conjuntas nos 
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termos do artigo 56.º. termos do artigo 56.º ou quando uma 
autoridade de controlo competente não 
concordar com o projeto de medida 
proposto pela autoridade principal.

Or. en

Alteração 2671
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma 
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do 
artigo 55.º, ou as operações conjuntas nos 
termos do artigo 56.º.

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se a autoridade 
competente não submeter para exame um 
projeto de medida referido no n.º 2, ou não 
cumprir as obrigações de assistência mútua 
nos termos do artigo 55.º, ou as operações 
conjuntas nos termos do artigo 56.º.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2672
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
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tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma 
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do artigo 
55.º, ou as operações conjuntas nos termos 
do artigo 56.º.

tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma 
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do artigo 
55.º, ou as operações conjuntas nos termos 
do artigo 56.º, ou se uma autoridade de 
controlo em causa se opuser a uma 
proposta de medida apresentada por outra 
autoridade de controlo em causa, ou pela 
autoridade principal, nos termos do artigo 
54.º-A.

Or. es

Justificação

Em coerência com o proposto no artigo 54.º-A (novo).

Alteração 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, a 
Comissão pode solicitar que qualquer 
matéria seja tratada através do mecanismo 
de controlo da coerência.

4. A fim de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, a 
Comissão pode, ao atuar em seu próprio 
nome, e deve, ao atuar a pedido de uma 
parte interessada, solicitar que qualquer 
matéria seja tratada através do mecanismo 
de controlo da coerência.

Or. en

Justificação

Sempre que existam incoerências relativas à aplicação do regulamento que ameacem a sua 
execução harmonizada e afetem partes interessadas específicas, as partes interessadas 
afetadas devem ter o direito de apresentar os seus receios ao mecanismo de controlo da 
coerência.
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Alteração 2674
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, a 
Comissão pode solicitar que qualquer 
matéria seja tratada através do mecanismo 
de controlo da coerência.

4. A fim de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, a 
Comissão pode, ao atuar em seu próprio 
nome, e deve, ao atuar a pedido de uma 
parte interessada, solicitar que qualquer 
matéria seja tratada através do mecanismo 
de controlo da coerência.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2675
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa de imediato
por via eletrónica, utilizando um formato 
normalizado, os membros deste comité e a 
Comissão sobre quaisquer informações 
pertinentes que lhe tenham sido 
comunicadas. O presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
comunicar, se necessário, traduções das 
informações pertinentes.

6. O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa, sem demora 
injustificada, por via eletrónica, utilizando 
um formato normalizado, os membros 
deste comité e a Comissão sobre quaisquer 
informações pertinentes que lhe tenham 
sido comunicadas. O presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
comunicar, se necessário, traduções das 
informações pertinentes.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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Alteração 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer 
autoridade de controlo ou a Comissão 
assim o solicitarem, no prazo de uma 
semana após a comunicação das 
informações pertinentes nos termos do n.º 
5. O parecer é adotado no prazo de um mês 
por maioria simples dos membros do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados. 
O presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa do parecer, sem 
demora injustificada, a autoridade de 
controlo referida, consoante o caso, no n.º 
1 ou no n.º 3, a Comissão e a autoridade de 
controlo competente nos termos do artigo 
51.º, e torna-o público.

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se a Comissão assim o 
solicitar, no prazo de uma semana após a 
comunicação das informações pertinentes 
nos termos do n.º 5. O parecer é adotado no 
prazo de um mês por maioria simples dos 
membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O presidente do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
informa do parecer, sem demora 
injustificada, a autoridade de controlo 
referida, consoante o caso, no n.º 1 ou no 
n.º 3, a Comissão e a autoridade de 
controlo competente nos termos do artigo 
51.º, e torna-o público.

Or. es

Alteração 2677
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer autoridade 
de controlo ou a Comissão assim o 
solicitarem, no prazo de uma semana após 
a comunicação das informações pertinentes 

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer autoridade 
de controlo ou a Comissão assim o 
solicitarem, no prazo de duas semanas
após a comunicação das informações 
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nos termos do n.º 5. O parecer é adotado no 
prazo de um mês por maioria simples dos 
membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O presidente do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
informa do parecer, sem demora 
injustificada, a autoridade de controlo 
referida, consoante o caso, no n.º 1 ou no 
n.º 3, a Comissão e a autoridade de 
controlo competente nos termos do 
artigo 51.º, e torna-o público.

pertinentes nos termos do n.º 5. O parecer é 
adotado no prazo de seis semanas por 
maioria simples dos membros do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados. O 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa do parecer, sem 
demora injustificada, a autoridade de 
controlo referida, consoante o caso, no 
n.º 1 ou no n.º 3, a Comissão e a autoridade 
de controlo competente nos termos do 
artigo 51.º, e torna-o público.

Or. en

Alteração 2678
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer autoridade 
de controlo ou a Comissão assim o 
solicitarem, no prazo de uma semana após 
a comunicação das informações pertinentes 
nos termos do n.º 5. O parecer é adotado no 
prazo de um mês por maioria simples dos 
membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O presidente do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
informa do parecer, sem demora 
injustificada, a autoridade de controlo 
referida, consoante o caso, no n.º 1 ou no 
n.º 3, a Comissão e a autoridade de 
controlo competente nos termos do 
artigo 51.º, e torna-o público.

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados emite um parecer sobre o assunto se 
os seus membros assim o decidirem por 
maioria simples, ou se qualquer autoridade 
de controlo ou a Comissão assim o 
solicitarem, no prazo de duas semanas
após a comunicação das informações 
pertinentes nos termos do n.º 5. O parecer é 
adotado no prazo de dois meses por 
maioria simples dos membros do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados. O 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados informa do parecer, sem 
demora injustificada, as autoridades de 
controlo referidas, consoante o caso, no 
n.º 1 ou no n.º 3, a Comissão e a autoridade 
de controlo competente nos termos do 
artigo 51.º, e torna-o público.

Or. en
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Alteração 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de controlo referida no 
n.º 1 e a autoridade de controlo competente 
por força do artigo 51.º têm em conta o 
parecer do Comité Europeu para a Proteção 
de Dados e, no prazo de duas semanas a 
contar da data da comunicação do parecer 
pelo presidente do referido comité, 
comunicam por via eletrónica ao presidente 
do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados e à Comissão se mantêm ou alteram 
o projeto de medida e, se for caso disso, o 
projeto de medida alterado, utilizando para 
o efeito um formato normalizado.

8. A autoridade de controlo competente 
referida no n.º 1 e a autoridade de controlo 
competente por força do artigo 51.º têm em 
conta o parecer do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e, no prazo de duas 
semanas a contar da data da comunicação 
do parecer pelo presidente do referido 
comité, comunicam por via eletrónica ao 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e à Comissão se 
mantêm ou alteram o projeto de medida e, 
se for caso disso, o projeto de medida 
alterado, utilizando para o efeito um 
formato normalizado.

Or. en

Alteração 2680
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de controlo referida no 
n.º 1 e a autoridade de controlo competente 
por força do artigo 51.º têm em conta o 
parecer do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e, no prazo de duas 
semanas a contar da data da comunicação 
do parecer pelo presidente do referido 
comité, comunicam por via eletrónica ao 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e à Comissão se 
mantêm ou alteram o projeto de medida e, 
se for caso disso, o projeto de medida 
alterado, utilizando para o efeito um 

8. A autoridade de controlo referida no 
n.º 1 e a autoridade de controlo competente 
por força do artigo 51.º têm na melhor 
conta os pareceres do Comité Europeu 
para a Proteção de Dados e, no prazo de 
duas semanas a contar da data da 
comunicação do parecer pelo presidente do 
referido comité, comunicam por via 
eletrónica ao presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão se mantêm ou alteram o projeto 
de medida e, se for caso disso, o projeto de 
medida alterado, utilizando para o efeito 
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formato normalizado. um formato normalizado.

Or. en

Alteração 2681
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de controlo referida no 
n.º 1 e a autoridade de controlo competente 
por força do artigo 51.º têm em conta o 
parecer do Comité Europeu para a Proteção 
de Dados e, no prazo de duas semanas a 
contar da data da comunicação do parecer 
pelo presidente do referido comité, 
comunicam por via eletrónica ao presidente 
do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados e à Comissão se mantêm ou alteram 
o projeto de medida e, se for caso disso, o 
projeto de medida alterado, utilizando para 
o efeito um formato normalizado.

8. A autoridade de controlo competente 
referida no n.º 1 e a autoridade de controlo 
competente por força do artigo 51.º têm em 
conta o parecer do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e, no prazo de duas 
semanas a contar da data da comunicação 
do parecer pelo presidente do referido 
comité, comunicam por via eletrónica ao 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e à Comissão se 
mantêm ou alteram o projeto de medida e, 
se for caso disso, o projeto de medida 
alterado, utilizando para o efeito um 
formato normalizado.

Or. en

Alteração 2682
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A autoridade de controlo referida no 
n.º 1 e a autoridade de controlo 
competente por força do artigo 51.º têm em 
conta o parecer do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e, no prazo de duas 
semanas a contar da data da comunicação 

8. A autoridade de controlo referida no 
n.º 1 e as autoridades de controlo 
competentes por força do artigo 51.º, n.º 1,
têm em conta o parecer do Comité Europeu 
para a Proteção de Dados e, no prazo de 
duas semanas a contar da data da 
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do parecer pelo presidente do referido 
comité, comunicam por via eletrónica ao 
presidente do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e à Comissão se 
mantêm ou alteram o projeto de medida e, 
se for caso disso, o projeto de medida 
alterado, utilizando para o efeito um 
formato normalizado.

comunicação do parecer pelo presidente do 
referido comité, comunicam por via 
eletrónica ao presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão se mantêm ou alteram o projeto 
de medida e, se for caso disso, o projeto de 
medida alterado, utilizando para o efeito 
um formato normalizado.

Or. en

Alteração 2683
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Se a Comissão pretender instaurar 
um processo por infração contra o 
Estado-Membro da autoridade de 
controlo competente devido às medidas 
adotadas, deve conceder previamente ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados a oportunidade de apresentar as 
suas observações e informá-lo sobre a 
tramitação do processo. O 
Estado-Membro deve conceder à 
autoridade de controlo a oportunidade de 
apresentar as suas observações em 
qualquer fase do processo por infração.

Or. de

Alteração 2684
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A. Se a autoridade principal, de acordo 
com o artigo 54.º-A, não pretender dar 
seguimento ao parecer do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ela 
informa este último acerca disto por 
escrito no prazo de um mês, dando uma 
justificação razoável.

Or. en

Alteração 2685
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B. Caso o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados continue a opor-se à 
medida da autoridade de controlo como 
referido no n.º 9, pode informar a 
Comissão e convidá-la a apresentar uma 
recomendação justificada à autoridade 
principal.

Or. en

Alteração 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Parecer da Comissão

1. No prazo de dez semanas a contar da 
data em que a questão foi suscitada nos 
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termos do artigo 58.º, ou o mais tardar no 
prazo de seis semanas no caso previsto no 
artigo 61.º, a Comissão pode adotar, a fim 
de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, um 
parecer relativo às questões suscitadas 
nos termos dos artigos 58.º ou 61.º
2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, 
a autoridade de controlo em causa deve 
ter na melhor conta esse parecer e 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados da sua intenção 
de manter ou alterar o seu projeto de 
medida.
3. Durante o período referido no n.º 1, a 
autoridade de controlo abstém-se de 
adotar o projeto de medida.
4. Sempre que a autoridade de controlo 
em causa não pretenda conformar-se com 
o parecer da Comissão, deve deste facto 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados no prazo 
referido no n.º 1, e apresentar a devida 
justificação. Neste caso, o projeto de 
medida não deve ser aprovado durante 
um prazo suplementar de um mês.

Or. en

Alteração 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de dez semanas a contar da 
data em que a questão foi suscitada nos 
termos do artigo 58.º, ou o mais tardar no 
prazo de seis semanas no caso previsto no 
artigo 61.º, a Comissão pode adotar, a fim 
de assegurar a aplicação correta e 

Suprimido
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coerente do presente regulamento, um 
parecer relativo às questões suscitadas 
nos termos dos artigos 58.º ou 61.º

Or. es

Alteração 2688
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de dez semanas a contar da 
data em que a questão foi suscitada nos 
termos do artigo 58.º, ou o mais tardar no 
prazo de seis semanas no caso previsto no 
artigo 61.º, a Comissão pode adotar, a fim 
de assegurar a aplicação correta e 
coerente do presente regulamento, um 
parecer relativo às questões suscitadas 
nos termos dos artigos 58.º ou 61.º

Suprimido

Or. en

Alteração 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, 
a autoridade de controlo em causa deve 
ter na melhor conta esse parecer e 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados da sua intenção 
de manter ou alterar o seu projeto de 
medida.

Suprimido
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Or. es

Alteração 2690
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, 
a autoridade de controlo em causa deve 
ter na melhor conta esse parecer e 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados da sua intenção 
de manter ou alterar o seu projeto de 
medida.

Suprimido

Or. en

Alteração 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o período referido no n.º 1, a 
autoridade de controlo abstém-se de 
adotar o projeto de medida.

Suprimido

Or. es

Alteração 2692
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Durante o período referido no n.º 1, a 
autoridade de controlo abstém-se de 
adotar o projeto de medida.

Suprimido

Or. en

Alteração 2693
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Durante o período referido no n.º 1, a 
autoridade de controlo abstém-se de 
adotar o projeto de medida.

Suprimido

Or. en

Alteração 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es
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Alteração 2695
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2696
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O requisito adicional de suspender a adoção por mais um mês não parece justificado nem 
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necessário.

Alteração 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2698
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Sempre que a autoridade de controlo em 
causa não pretenda conformar-se com o 
parecer da Comissão, deve informar deste 
facto a Comissão e o Comité Europeu para 
a Proteção de Dados no prazo de um mês e 
apresentar uma justificação fundamentada. 
Esta justificação fundamentada deve ser
tornada pública.

Or. en
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Alteração 2699
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 59 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sempre que a Comissão tiver adotado 
um parecer em conformidade com o n.º 1, 
a autoridade de controlo em causa deve 
ter na melhor conta esse parecer e 
informar a Comissão e o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados da sua intenção 
de manter ou alterar o seu projeto de 
medida.

Or. en

Alteração 2700
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Suspensão de um projeto de medida

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do 
artigo 58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, 
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sempre que tal se revele necessário para:
(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou
(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.

Or. en

Alteração 2701
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Suspensão de um projeto de medida

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do 
artigo 58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, 
sempre que tal se revele necessário para:
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(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou
(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.

Or. en

Alteração 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Suspensão de um projeto de medida

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do 
artigo 58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, 
sempre que tal se revele necessário para:
(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
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Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou
(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.

Or. en

Alteração 2703
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º Suprimido
Suspensão de um projeto de medida

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do 
artigo 58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, 
sempre que tal se revele necessário para:
(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou



AM\929533PT.doc 51/193 PE506.170v02-00

PT

(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.

Or. en

Justificação

Não é adequado que a Comissão Europeia tenha autoridade para suspender um projeto de 
medida.

Alteração 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do artigo 
58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, sempre 
que tal se revele necessário para:

Suprimido

(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou
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(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.

Or. es

Alteração 2705
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 
contrário, resulta numa aplicação 
incoerente do mesmo, a Comissão pode 
adotar uma decisão fundamentada a 
impor à autoridade de controlo a 
suspensão da adoção do projeto de 
medida, tendo em consideração o parecer 
emitido pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados nos termos do 
artigo 58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, 
sempre que tal se revele necessário para:

Suprimido

(a) Aproximar as posições divergentes da 
autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou
(b) Adotar uma medida nos termos do 
artigo 62.º, n.º 1, alínea a).
2. A Comissão deve especificar o prazo da 
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suspensão, que não pode ser superior a 12 
meses.
3. Durante o período referido no n.º 2, a 
autoridade de controlo não pode adotar o 
projeto de medida.

Or. en

Alteração 2706
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas quanto 
a saber se o projeto de medida permite 
assegurar a aplicação correta do presente 
regulamento ou se, pelo contrário, resulta 
numa aplicação incoerente do mesmo, a 
Comissão pode adotar uma decisão 
fundamentada a impor à autoridade de 
controlo a suspensão da adoção do projeto 
de medida, tendo em consideração o 
parecer emitido pelo Comité Europeu para 
a Proteção de Dados nos termos do artigo 
58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, sempre 
que tal se revele necessário para:

1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas quanto 
a saber se o projeto de medida permite 
assegurar a aplicação correta do presente 
regulamento, pode adotar uma decisão 
fundamentada a impor à autoridade de 
controlo a suspensão da adoção do projeto 
de medida, tendo em consideração o 
parecer emitido pelo Comité Europeu para 
a Proteção de Dados nos termos do artigo 
58.º, n.º 7, ou do artigo 61.º, n.º 2, sempre 
que tal se revele necessário para:

Or. de

Alteração 2707
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aproximar as posições divergentes da (a) Aproximar as posições fortemente 
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autoridade de controlo e do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, se o 
mesmo ainda se afigurar possível; ou

divergentes da autoridade de controlo e do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
se o mesmo ainda se afigurar possível; ou

Or. de

Alteração 2708
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 60 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 12
meses.

2. A Comissão deve especificar o prazo da 
suspensão, que não pode ser superior a 8
meses.

Or. de

Alteração 2709
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 60-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 60.º-A
Informação do Parlamento e do Conselho
A Comissão deve informar regularmente 
o Conselho e o Parlamento, pelo menos 
de seis em seis meses, com base num 
relatório do presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, sobre 
os assuntos tratados no âmbito do 
mecanismo de controlo da coerência, 
revelando as conclusões tiradas pela 
Comissão e pelo Comité Europeu para a 
Proteção de Dados relativas à garantia da 
execução e aplicação coerente do presente 
regulamento.



AM\929533PT.doc 55/193 PE506.170v02-00

PT

Or. de

Alteração 2710
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
responsável pelo tratamento ou ao
subcontratante em questão e à Comissão.

Or. en

Alteração 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de um titular de dados no 
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especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

âmbito das suas competências de 
controlo, quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores por 
via da violação clara dos dados ou de 
inação injustificada por parte da 
autoridade de controlo competente, pode, 
através da derrogação do procedimento 
previsto no artigo 58.º, adotar 
imediatamente medidas provisórias com 
um determinado período de validade. A 
autoridade de controlo comunica essas 
medidas sem demora e devidamente 
fundamentadas à autoridade de controlo 
competente, ao Comité Europeu para a
Proteção de Dados, à Comissão e ao 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante.

Or. en

Alteração 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
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devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
responsável pelo tratamento ou ao 
subcontratante em questão e à Comissão.

Or. en

Alteração 2713
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão.

1. Em circunstâncias excecionais, sempre 
que uma autoridade de controlo considere 
que é urgente intervir a fim de proteger os 
interesses de titulares de dados, em 
especial quando existir o risco de 
impedimento considerável do exercício de 
um direito da pessoa em causa através de 
uma alteração da situação existente, ou 
para evitar inconvenientes superiores ou 
por outras razões, pode, através da 
derrogação do procedimento previsto no 
artigo 58.º, adotar imediatamente medidas 
provisórias com um determinado período 
de validade. A autoridade de controlo 
comunica essas medidas sem demora e 
devidamente fundamentadas ao Comité
Europeu para a Proteção de Dados, à 
Comissão e ao responsável pelo 
tratamento ou ao subcontratante em 
questão.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean



PE506.170v02-00 58/193 AM\929533PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a autoridade de controlo 
tiver tomado uma medida nos termos do 
n.º 1, e considerar necessário adotar 
urgentemente medidas definitivas, pode
solicitar um parecer urgente ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
fundamentando o seu pedido, incluindo os 
motivos da urgência de medidas 
definitivas.

2. Sempre que a autoridade de controlo 
tiver tomado uma medida nos termos do 
n.º 1, deve solicitar um parecer urgente ao 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
fundamentando o seu pedido, incluindo os 
motivos da urgência de medidas 
definitivas.

Or. en

Alteração 2715
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a autoridade de controlo 
tiver tomado uma medida nos termos do 
n.º 1, e considerar necessário adotar 
urgentemente medidas definitivas, pode
solicitar um parecer urgente ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 
fundamentando o seu pedido, incluindo os 
motivos da urgência de medidas 
definitivas.

2. Sempre que a autoridade de controlo 
tiver tomado uma medida nos termos do 
n.º 1, deve solicitar um parecer urgente ao 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
fundamentando o seu pedido, incluindo os 
motivos da urgência de medidas 
definitivas.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2716
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 61.º-A
Intervenção da Comissão

1. No prazo de dez semanas a contar da 
data em que a questão foi suscitada nos 
termos do artigo 58.º, ou o mais tardar no 
prazo de seis semanas no caso previsto no 
artigo 61.º, a Comissão pode, a fim de 
assegurar a aplicação correta e coerente 
do presente regulamento, adotar uma 
recomendação fundamentada relativa às 
questões suscitadas nos termos dos 
artigos 58.º ou 61.º
2. Sempre que a Comissão tiver adotado 
uma recomendação fundamentada em 
conformidade com o n.º 1, a autoridade de 
controlo em causa deve ter na melhor 
conta essa recomendação e informar a 
Comissão e o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados da sua intenção de 
manter ou alterar o seu projeto de 
medida.
3. Sempre que a autoridade de controlo 
em causa não pretenda conformar-se com 
o parecer da Comissão, deve informar 
deste facto a Comissão e o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados no 
prazo de um mês e apresentar uma 
justificação fundamentada. Esta 
justificação fundamentada deve ser 
tornada pública.
A autoridade de controlo pode retirar o 
projeto de medida em qualquer altura do 
processo.

Or. en
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Alteração 2717
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 62 – título

Texto da Comissão Alteração

Atos de execução Atos delegados

Or. en

Justificação

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

Alteração 2718
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode adotar atos de 
execução para:

1. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, em conformidade com o 
artigo 86.º, a fim de:

Or. en

Justificação

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

Alteração 2719
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode adotar atos de 
execução para:

1. A Comissão pode adotar atos de 
execução, após solicitar um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, para:

Or. en

Alteração 2720
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Decidir sobre a aplicação correta do 
presente regulamento em conformidade 
com os seus objetivos e requisitos 
relativamente a matérias comunicadas 
pelas autoridades de controlo nos termos 
do artigo 58.º ou do artigo 61.º, a respeito 
de uma matéria em relação à qual tenha 
sido adotada uma decisão fundamentada 
nos termos do artigo 60.º, n.º 1, ou a 
respeito de uma matéria em relação à 
qual uma autoridade de controlo omita 
submeter um projeto de medida e tenha 
indicado que tenciona não se conformar 
com o parecer da Comissão adotado nos 
termos do artigo 59.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 2721
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Decidir sobre a aplicação correta do 
presente regulamento em conformidade 
com os seus objetivos e requisitos 
relativamente a matérias comunicadas 
pelas autoridades de controlo nos termos 
do artigo 58.º ou do artigo 61.º, a respeito 
de uma matéria em relação à qual tenha 
sido adotada uma decisão fundamentada 
nos termos do artigo 60.º, n.º 1, ou a 
respeito de uma matéria em relação à 
qual uma autoridade de controlo omita 
submeter um projeto de medida e tenha 
indicado que tenciona não se conformar 
com o parecer da Comissão adotado nos 
termos do artigo 59.º;

Suprimido

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Decidir sobre a aplicação correta do 
presente regulamento em conformidade 
com os seus objetivos e requisitos 
relativamente a matérias comunicadas 
pelas autoridades de controlo nos termos 
do artigo 58.º ou do artigo 61.º, a respeito 
de uma matéria em relação à qual tenha 
sido adotada uma decisão fundamentada 
nos termos do artigo 60.º, n.º 1, ou a 
respeito de uma matéria em relação à 
qual uma autoridade de controlo omita 
submeter um projeto de medida e tenha 
indicado que tenciona não se conformar 

Suprimido
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com o parecer da Comissão adotado nos 
termos do artigo 59.º;

Or. es

Alteração 2723
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Decidir, no prazo fixado no artigo 59.º, 
n.º 1, sobre a aplicabilidade geral de 
projetos de cláusulas-tipo de proteção de 
dados, tal como referidas no artigo 58.º, 
n.º 2, alínea d);

Suprimido

Or. en

Alteração 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Decidir, no prazo fixado no artigo 59.º, 
n.º 1, sobre a aplicabilidade geral de 
projetos de cláusulas-tipo de proteção de 
dados, tal como referidas no artigo 58.º, 
n.º 2, alínea d);

Suprimido

Or. es

Alteração 2725
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Especificar o formato e os 
procedimentos para a aplicação do 
mecanismo de controlo da coerência 
previsto na presente secção;

Suprimido

Or. en

Alteração 2726
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 2727
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por imperativos urgentes devidamente 
justificados relacionados com os 
interesses de titulares de dados referidos 
no n.º 1, alínea a), a Comissão pode 

Suprimido
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adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 87.º, 
n.º 3. Esses atos permanecem em vigor 
por um período não superior a 12 meses.

Or. en

Alteração 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2729
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Por imperativos urgentes devidamente 
justificados relacionados com os 
interesses de titulares de dados referidos 
no n.º 1, alínea a), a Comissão pode 
adotar atos de execução imediatamente 
aplicáveis, em conformidade com o 
procedimento referido no artigo 87.º, 

Suprimido
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n.º 3. Esses atos permanecem em vigor 
por um período não superior a 12 meses.

Or. en

Alteração 2730
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, 
uma medida de execução da autoridade 
de controlo de um Estado-Membro deve 
ser aplicada em todos os 
Estados-Membros em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 2731
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 63 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que uma autoridade de 
controlo omitir apresentar um projeto de 
medida para exame do mecanismo de 
controlo da coerência em violação do 
artigo 58.º, n.ºs 1 a 5, a medida da 
autoridade de controlo não será 
juridicamente válida nem terá força 
executória.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2732
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 63-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 63.º-A
Procedimentos de recurso

Sem prejuízo das competências do sistema 
judicial dos Estados-Membros e da União, 
o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados pode emitir pareceres vinculativos 
se:
(a) Um titular de dados ou um 
responsável pelo tratamento de dados 
recorrer por motivo de aplicação 
incoerente do presente regulamento nos 
Estados-Membros; e se
(b) O mecanismo de controlo da coerência 
descrito nos artigos 58.º a 63.º não tiver 
logrado que a maioria simples dos 
membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados chegue a acordo sobre 
uma medida. Antes de emitir esse parecer, 
o Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ter em consideração todas as 
informações relevantes que possam ser 
fornecidas pela autoridade de proteção de 
dados competente, incluindo os pontos de 
vista das partes interessadas.

Or. en

Justificação

O procedimento de recurso é necessário em caso de aplicação incoerente do presente 
regulamento nos Estados-Membros e em caso de falha do mecanismo de controlo da 
coerência.

Alteração 2733
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 65 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos pedidos da Comissão 
referidos no artigo 66.º, n.º 1, alínea b), e 
n.º 2, o Comité Europeu para a Proteção 
de Dados, no exercício das suas funções, 
não solicita nem recebe instruções de 
outrem.

Suprimido

Or. en

Alteração 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da 
Comissão, deve em especial:

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa, a pedido da Comissão 
ou de outras partes interessadas, deve em 
especial:

Or. en

Alteração 2735
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
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do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da 
Comissão, deve em especial:

do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa, a pedido do Parlamento 
Europeu, do Conselho ou da Comissão, 
deve em especial:

Or. en

Alteração 2736
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da Comissão, 
deve em especial:

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido do 
Parlamento Europeu, do Conselho ou da 
Comissão, deve em especial:

Or. en

Alteração 2737
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da Comissão, 
deve em especial:

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve assegurar a aplicação coerente 
do presente regulamento. Para o efeito, o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
por sua iniciativa ou a pedido da Comissão 
ou de outras partes interessadas, deve em 
especial:

Or. en
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Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2738
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aconselhar a Comissão sobre qualquer 
questão relacionada com a proteção de 
dados pessoais na União, nomeadamente 
sobre qualquer projeto de alteração do 
presente regulamento;

(a) Aconselhar as instituições europeias
sobre qualquer questão relacionada com a 
proteção de dados pessoais na União, 
nomeadamente sobre qualquer projeto de 
alteração do presente regulamento;

Or. en

Alteração 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, ou a 
pedido da Comissão, qualquer questão 
relativa à aplicação do presente 
regulamento e emitir diretrizes, 
recomendações e boas práticas destinadas 
às autoridades de controlo, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do presente 
regulamento;

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, da 
Comissão ou de outras partes 
interessadas, qualquer questão relativa à 
aplicação do presente regulamento e emitir 
diretrizes, recomendações e boas práticas 
destinadas às autoridades de controlo, a fim 
de incentivar a aplicação coerente do 
presente regulamento;

Or. en
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Alteração 2740
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, ou a 
pedido da Comissão, qualquer questão 
relativa à aplicação do presente 
regulamento e emitir diretrizes, 
recomendações e boas práticas destinadas 
às autoridades de controlo, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do presente 
regulamento;

b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou a 
pedido de um dos seus membros, ou a 
pedido do Parlamento Europeu, do 
Conselho ou da Comissão, qualquer 
questão relativa à aplicação do presente 
regulamento e emitir diretrizes, 
recomendações e boas práticas destinadas 
às autoridades de controlo, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do presente 
regulamento, nomeadamente sobre a 
utilização dos poderes de execução;

Or. en

Alteração 2741
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, ou a 
pedido da Comissão, qualquer questão 
relativa à aplicação do presente 
regulamento e emitir diretrizes, 
recomendações e boas práticas destinadas 
às autoridades de controlo, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do presente 
regulamento;

(b) Analisar, por sua própria iniciativa, ou 
a pedido de um dos seus membros, da 
Comissão ou de outras partes 
interessadas, qualquer questão relativa à 
aplicação do presente regulamento e emitir 
diretrizes, recomendações e boas práticas 
destinadas às autoridades de controlo, a fim 
de incentivar a aplicação coerente do 
presente regulamento;

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.
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Alteração 2742
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Emitir pareceres relativos aos projetos 
de decisão das autoridades de controlo nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º;

(d) Emitir pareceres relativos aos projetos 
de decisão das autoridades de controlo nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência referido no artigo 57.º e no 
artigo 63.º-A;

Or. en

Alteração 2743
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Apresentar um parecer sobre qual a 
autoridade que deve atuar como 
autoridade principal nos termos do 
artigo 54.º-A, n.º 3;

Or. en

Alteração 2744
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Dar o seu parecer à Comissão no 
quadro da elaboração de atos delegados e 
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de atos de execução com base no presente 
regulamento;

Or. en

Alteração 2745
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Analisar os códigos de conduta e as 
alterações ou prorrogações dos códigos de 
conduta existentes que lhe sejam 
apresentados nos termos do artigo 38.º, 
n.º 3.

Or. en

Alteração 2746
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Prestar assistência ou litigar em 
nome da autoridade de controlo, a pedido 
da autoridade de controlo em causa, 
quando os recursos da autoridade de 
controlo são insuficientes para intentar 
uma ação de forma efetiva em qualquer 
tribunal;

Or. en

Justificação

Trata-se de algo particularmente importante em casos contra empresas que podem resultar 
em coimas elevadas e quando as capacidades jurídicas da autoridade de proteção de dados 
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possam não ser equivalentes às da empresa em causa.

Alteração 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Propor as bases da política europeia 
de certificação e dar seguimento e avaliar 
as mesmas, apresentando os seus 
resultados à Comissão.

Or. es

Alteração 2748
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Definir procedimentos comuns para 
receber e investigar informações relativas 
a denúncias de tratamentos ilegítimos de 
dados pessoais, para proteger os 
informadores de represálias, e para 
salvaguardar a confidencialidade das 
fontes dessas informações nos casos em 
que esses informadores possam ser 
afetados por leis de países terceiros que 
proíbam a revelação desses tratamentos 
ilícitos de dados pessoais. 

Or. es

Justificação

Propõe-se definir procedimentos comuns para tratar denúncias de informadores e para 
arbitrar medidas que os protejam de possíveis represálias e salvaguardem a sua identidade 
sempre que necessário.
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Alteração 2749
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Dar um parecer sobre os códigos de 
conduta elaborados a nível da União;

Or. en

Alteração 2750
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Trabalhar de forma transparente e, 
quando adequado, consultar as partes 
interessadas ao desenvolver 
especificações, pareceres, orientações ou 
outros documentos com base no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2751
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-C) Determinar com as autoridades de 
controlo a taxa fixa para a atribuição da 
marca normalizada de proteção de dados, 
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o «Selo Europeu de Proteção de Dados».

Or. en

Alteração 2752
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1 – alínea g-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-D) Definir procedimentos comuns para 
receber e investigar informações 
relacionadas com alegados tratamentos 
ilícitos, proteger os informadores contra 
represálias e salvaguardar a 
confidencialidade e as fontes das 
informações recebidas; tendo em conta 
que os informadores podem vir a 
enfrentar processos judiciais com base 
nas leis de países terceiros que proíbam a 
divulgação em caso de tratamentos 
ilícitos.

Or. en

Justificação

Requer que o comité de proteção de dados proteja os delatores que informam as autoridades 
de controlo acerca de atividades secretas de tratamento ilícito de dados, particularmente no 
que toca a leis de países terceiros que procuram autorizar a divulgação de dados que seria 
ilícita na UE. É provável que existam casos muito graves que envolvam muitas autoridades 
de proteção de dados, exigindo desde logo coordenação e coerência ao nível do Comité.

Alteração 2753
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a Comissão consultar o 2. Sempre que o Parlamento Europeu, o 
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Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode fixar um prazo para a formulação do 
referido parecer, tendo em conta a urgência 
da questão.

Conselho ou a Comissão consultarem o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
podem fixar um prazo para a formulação 
do referido parecer, tendo em conta a 
urgência da questão.

Or. en

Alteração 2754
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando adequado, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
executar as tarefas delineadas no presente 
artigo, deve consultar as partes 
interessadas e oferecer-lhes a 
oportunidade de fazer comentários, dentro 
de um prazo razoável. O Comité Europeu 
para a Proteção de Dados deve, sem 
prejuízo do artigo 72.º, disponibilizar os 
resultados do procedimento de consulta.

Or. en

Alteração 2755
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando adequado, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
executar as tarefas delineadas no presente 
artigo, deve consultar as partes 
interessadas e oferecer-lhes a 
oportunidade de fazer comentários, dentro 
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de um prazo razoável. O Comité Europeu 
para a Proteção de Dados deve, sem 
prejuízo do artigo 72.º, disponibilizar os 
resultados do procedimento de consulta.

Or. en

Alteração 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando adequado, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
executar as tarefas delineadas no presente 
artigo, deve consultar as partes 
interessadas e oferecer-lhes a 
oportunidade de fazer comentários, dentro 
de um prazo razoável. O Comité Europeu 
para a Proteção de Dados deve, sem 
prejuízo do artigo 72.º, disponibilizar os 
resultados do procedimento de consulta.

Or. en

Alteração 2757
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Quando adequado, o Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, ao 
executar as tarefas delineadas no 
artigo 66.º, deve consultar as partes 
interessadas e oferecer-lhes a 
oportunidade de fazer comentários, dentro 
de um prazo razoável. O Comité Europeu 
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para a Proteção de Dados deve, sem 
prejuízo do artigo 72.º, disponibilizar os 
resultados do procedimento de consulta.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2758
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados toma as suas decisões por maioria 
simples dos seus membros.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados toma as suas decisões por maioria 
simples dos seus membros, salvo 
disposições em contrário no seu 
regulamento interno.

Or. en

Alteração 2759
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nas votações no seio do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, cada 
representante da Autoridade de Controlo 
de um Estado-Membro detém tantos votos 
como o seu Estado-Membro no Conselho 
da União Europeia.

Or. es
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Alteração 2760
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois 
vice-presidentes entre os seus membros. 
Um dos vice-presidentes é a Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados, salvo 
se tiver sido eleita presidente.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois 
vice-presidentes entre os seus membros.

Or. hu

Alteração 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois 
vice-presidentes entre os seus membros. 
Um dos vice-presidentes é a Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados, salvo 
se tiver sido eleita presidente.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois 
vice-presidentes entre os seus membros.

Or. es

Alteração 2762
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois 
vice-presidentes entre os seus membros. 
Um dos vice-presidentes é a Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados, salvo 
se tiver sido eleita presidente.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados elege um presidente e dois 
vice-presidentes entre os seus membros.

Or. es

Alteração 2763
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mandato do presidente e dos 
vice-presidentes tem a duração de cinco 
anos e é renovável.

2. O mandato do presidente e dos 
vice-presidentes tem a duração de cinco 
anos e é renovável. Os mandatos podem 
ser revogados por uma decisão do 
Parlamento Europeu aprovada por 
maioria de dois terços dos votos expressos 
e por maioria dos membros que o 
compõem.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia.

Alteração 2764
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 70-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-A
Peritos ou grupo de peritos

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve criar um organismo de partes 
interessadas, que deverá consistir em 
peritos dos grupos das partes interessadas 
em causa. O presidente pode propor as 
partes interessadas. Ao fazer esta 
proposta, o presidente deve ter em conta 
as associações de titulares de dados, as 
associações de consumidores e peritos do 
setor privado e os académicos.
2. O Comité deve tomar as decisões 
quanto à criação e à frequência do grupo 
de peritos, sendo que essas decisões devem 
ter como base as disposições do 
regulamento interno do Comité. Esse 
regulamento deve ser tornado público.
3. O presidente do Comité deve 
igualmente ser o presidente do grupo de 
peritos.
4. Os membros do Comité não podem ser 
membros do grupo de peritos. Os 
membros do grupo de peritos devem 
mudar uma vez durante o período da 
legislatura e, pelo menos, de três em três 
anos. Um representante do Parlamento 
Europeu e um representante dos serviços 
da Comissão devem ser convidados a 
participar nas reuniões do grupo de 
peritos e a darem o seu contributo para os 
seus trabalhos.
5. O Comité deve consultar os peritos 
relativamente às suas atividades.

Or. de

Alteração 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados é assistido por um secretariado. Este 
é assegurado pela Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados é assistido por um secretariado.
Cabe à Comissão dotar o Comité dos 
meios necessários para o funcionamento 
do secretariado.

Or. es

Alteração 2766
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados é assistido por um secretariado. Este 
é assegurado pela Autoridade Europeia 
para a Proteção de Dados.

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados é assistido por um secretariado. Este 
é assegurado pelo Secretariado Geral do 
Comité, atribuindo, para isso, recursos 
humanos e materiais que assegurem um 
cumprimento eficiente e independente das 
suas funções sob a direção do Presidente.

Or. es

Alteração 2767
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pela comunicação entre os membros do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
o seu presidente e a Comissão, e pela 
comunicação com outras instituições e o 

(b) Pela comunicação entre os membros do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados,
os peritos ou o grupo de peritos 
consultados pelo Comité, o presidente e a 
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público; Comissão, e pela comunicação com outras 
instituições e o público;

Or. de

Alteração 2768
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Pela preparação e acompanhamento das 
reuniões do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados;

(e) Pela preparação e acompanhamento das 
reuniões do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados e dos peritos ou grupo 
de peritos envolvidos;

Or. de

Alteração 2769
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Pela preparação, redação e publicação 
dos pareceres e outros textos adotados pelo 
Comité Europeu para a Proteção de Dados.

(f) Pela preparação, redação e publicação 
dos pareceres e outros textos adotados pelo 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, 
bem como dos documentos dos peritos ou 
do grupo de peritos envolvidos.

Or. de

Alteração 2770
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 71 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve apresentar, no 
prazo de dois anos a contar da entrada em 
vigor do presente regulamento, uma 
proposta de regulamento para a criação 
de uma agência independente que se 
encarregue desse secretariado, e que 
disporá de recursos humanos e materiais 
que assegurem um cumprimento eficiente 
e independente das suas funções sob a 
direção do Presidente.

Or. es

Alteração 2771
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 71-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-A
Serviço Jurídico

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ter um serviço jurídico. Cabe 
à Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados prestar esse serviço jurídico.
2. O serviço jurídico deve disponibilizar 
assistência jurídica às autoridades de 
controlo e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, sob a direção do 
presidente.
3. O serviço jurídico deve ser responsável 
em especial por:
(a) Dar assistência às autoridades de 
supervisão em litígio a pedido de uma 
autoridade de supervisão;
(b) Litigar em nome da autoridade de 
controlo quando os recursos da 
autoridade de controlo são insuficientes 
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para intentar uma ação em qualquer 
tribunal, a pedido da autoridade de 
controlo ou a pedido do Comité Europeu 
para a Proteção de Dados ou da Comissão 
com o consentimento da autoridade de 
controlo;
(c) Promover o intercâmbio de 
conhecimentos jurídicos e experiências 
entre as autoridades de controlo;
(d) Clarificar os conflitos jurisdicionais 
com países terceiros.

Or. en

Alteração 2772
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os debates do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados são confidenciais.

1. Os debates do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados são confidenciais 
sempre que necessário, não deixando este 
de manter os mais elevados padrões de 
transparência e abertura no que toca ao 
seu trabalho em geral. 

Or. en

Alteração 2773
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os documentos apresentados aos Suprimido
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membros do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, aos peritos e aos 
representantes de países terceiros são 
confidenciais, salvo se for concedido 
acesso a esses documentos nos termos do 
Regulamento n.º 1049/2001, ou se o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados os tornar públicos de outro modo.

Or. en

Alteração 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro se 
considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento.

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde 
residirem se considerarem que o 
tratamento dos seus dados pessoais não 
respeita o presente regulamento ou que os 
direitos reconhecidos neste último não 
foram devidamente respeitados.

Or. es

Alteração 2775
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
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apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro se 
considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento.

apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde 
residirem se considerarem que o 
tratamento dos seus dados pessoais não 
respeita o 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 2776
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro se 
considerarem que o tratamento dos seus 
dados pessoais não respeita o presente 
regulamento.

1. Sem prejuízo de qualquer outra via de 
recurso administrativo ou judicial, todos os 
titulares de dados têm o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo no seu próprio Estado-Membro
ou à autoridade de controlo do 
Estado-Membro em que o responsável 
pelo tratamento está estabelecido e 
quando o tratamento dos seus dados 
pessoais não respeita o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2777
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, 
se considerar que os direitos de que 
beneficia um titular de dados por força do 
presente regulamento foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais.

Suprimido

Or. en

Alteração 2778
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, 
se considerar que os direitos de que 
beneficia um titular de dados por força do 
presente regulamento foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 

Suprimido
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pessoais.

Or. en

Alteração 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, 
se considerar que os direitos de que 
beneficia um titular de dados por força do 
presente regulamento foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais.

Suprimido

Or. en

Justificação

O direito à privacidade e à proteção dos dados é um direito fundamental pessoal que não 
deve estar sujeito a recurso coletivo e aos aspetos jurídicos e económicos problemáticos que 
daí advêm.

Alteração 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do 
tratamento dos seus dados pessoais.

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, pode
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo nesse Estado-Membro por 
alegadas infrações ao previsto no presente 
regulamento. Contudo, também pode 
exercer, em nome e por conta de uma ou 
mais pessoas em causa que residam nesse 
Estado-Membro, os direitos que lhe são 
conferidos por este regulamento desde 
que disponha de mandato suficiente para 
tal. 

Or. es

Alteração 2781
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, com o consentimento do 
titular dos dados, se os direitos de que 
beneficia um titular de dados por força do 
presente regulamento foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 
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pessoais.

Or. en

Alteração 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, em 
especial representantes dos trabalhadores, 
tem o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

Or. de

Alteração 2783
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
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do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma
autoridade de controlo em qualquer
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa à autoridade 
de controlo desse Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, 
que residam nesse Estado-Membro, se 
considerar que os direitos de que beneficia 
um titular de dados por força do presente 
regulamento foram violados na sequência 
do tratamento dos seus dados pessoais.

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 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em relação 
à proteção dos seus dados pessoais e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, 
incluindo os representantes dos 
trabalhadores, tem o direito de apresentar 
queixa a uma autoridade de controlo em 
qualquer Estado-Membro por conta de uma 
ou mais pessoas em causa, se considerar 
que os direitos de que beneficia um titular 
de dados por força do presente 
regulamento foram violados na sequência 
do tratamento dos seus dados pessoais.

Or. en
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Alteração 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, se 
considerar que os direitos de que beneficia 
um titular de dados por força do presente 
regulamento foram violados na sequência 
do tratamento dos seus dados pessoais.

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses das pessoas singulares ou que 
atue em função do interesse público e que 
esteja devidamente constituído ao abrigo 
do direito de um Estado-Membro, tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

Or. en

Alteração 2786
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

Suprimido

Or. es

Alteração 2788
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

Suprimido

Or. en

Alteração 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi
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Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

Suprimido

Or. en

Justificação

O direito à privacidade e à proteção dos dados é um direito fundamental pessoal que não 
deve estar sujeito a recurso coletivo e aos aspetos jurídicos e económicos problemáticos que 
daí advêm.

Alteração 2790
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer pessoa tem o 
direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

Or. hu

Alteração 2791
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no 
n.º 2 tem o direito de apresentar queixa a 
uma autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais ou se 
considerar que um responsável pelo 
tratamento ou um subcontratante violou 
as suas obrigações nos termos do 
artigo 23.º.

Or. en

Alteração 2792
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no n.º 
2 tem o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro, se considerar ter havido 
uma violação de dados pessoais.

3. Independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, qualquer organismo, 
organização ou associação referidos no n.º 
2 tem o direito de apresentar queixa no 
Estado-Membro em que estão 
estabelecidos, se considerar ter havido uma 
violação de dados pessoais que afeta 
titulares de dados que residam nesse 
Estado-Membro.

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.
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Alteração 2793
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

Suprimido

Or. en

Alteração 2794
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

1. Sem prejuízo do procedimento descrito 
no artigo 63.º-A, qualquer pessoa singular 
ou coletiva tem o direito de ação judicial 
contra todas as decisões de uma autoridade 
competente que lhe digam respeito ou que 
a prejudiquem.

Or. en

Alteração 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
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as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito ou que, de algum 
modo, a afetem.

Or. es

Alteração 2796
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa singular ou coletiva 
tem o direito de ação judicial contra todas 
as decisões de uma autoridade competente 
que lhe digam respeito.

1. Qualquer responsável pelo tratamento, 
subcontratante ou outra pessoa singular 
ou coletiva tem o direito de ação judicial 
contra todas as decisões de uma autoridade 
competente que lhe digam respeito.

Or. en

Justificação

Clarificação das disposições.

Alteração 2797
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer titular de dados tem o direito 
de ação judicial a fim de obrigar a 
autoridade de controlo a dar seguimento a 
uma queixa, na falta de uma decisão 
necessária para proteger os seus direitos, 
ou se a autoridade de controlo não 
informar a pessoa em causa, no prazo de 
três meses, sobre o andamento ou o 

Suprimido
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resultado da sua queixa nos termos do 
artigo 52.º, n.º 1, alínea b).

Or. en

Alteração 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer titular de dados tem o direito 
de ação judicial a fim de obrigar a 
autoridade de controlo a dar seguimento a 
uma queixa, na falta de uma decisão 
necessária para proteger os seus direitos, 
ou se a autoridade de controlo não 
informar a pessoa em causa, no prazo de 
três meses, sobre o andamento ou o 
resultado da sua queixa nos termos do 
artigo 52.º, n.º 1, alínea b).

2. Três meses após a data de apresentação 
de uma queixa, se a autoridade de controlo 
não tiver informado o titular dos dados 
sobre o decurso da mesma, considera-se 
que a pretensão foi negada. O mesmo se 
passa se, seis meses após a apresentação
da queixa, esta não tiver sido resolvida 
definitivamente pela autoridade de 
controlo.

Or. es

Alteração 2799
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As ações contra uma autoridade de 
controlo são intentadas nos tribunais do 
Estado-Membro em cujo território se 
encontra estabelecida a autoridade de 
controlo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2800
Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. hu

Alteração 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 2802
Timothy Kirkhope
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em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2803
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Justificação

Em coerência com o proposto no artigo 54.º-A (novo).
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Alteração 2804
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Qualquer titular de dados afetado por 
uma decisão de uma autoridade de controlo 
de um Estado-Membro diferente daquela 
da sua residência habitual, pode solicitar à 
autoridade de controlo do Estado-Membro 
onde reside habitualmente que remeta o 
caso para o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados onde o seu caso será 
tratado de acordo com o mecanismo de 
controlo da coerência. Somente quando o 
Comité não consegue que as duas 
autoridades de controlo para a proteção 
de dados cheguem a um acordo é que o 
titular dos dados pode requerer à 
autoridade de controlo do 
Estado-Membro onde habitualmente 
reside que intente uma ação em seu nome 
contra a autoridade de controlo competente 
do outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 2805
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros executam as 
decisões definitivas proferidas pelos 
tribunais referidos no presente artigo.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2806
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 74 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem prever 
que nenhuma das partes envolvidas nas 
ações contra a autoridade de controlo 
referidas no presente artigo tem direito a 
ser legalmente indemnizada por qualquer 
uma das outras partes pelos custos 
incorridos, salvo se o processo for 
obviamente frívolo.

Or. en

Justificação

Os titulares dos dados, mas também os pequenos responsáveis pelo tratamento (PME), são 
muitas vezes forçados a aceitar decisões muito questionáveis por parte das empresas de 
proteção de dados, devido aos elevados riscos financeiros associados a recorrer dessas 
decisões e ao facto de, habitualmente, não haver ganhos financeiros quando se ganham esses 
casos. Sugere-se que os custos de tribunal e o reembolso dos custos sejam renunciados de 
modo a permitir que cada parte defenda efetivamente os seus direitos.

Alteração 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo de uma via de recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, previsto no artigo 
73.º, qualquer pessoa singular tem o direito 
de ação judicial se considerar ter havido 
violação dos direitos que lhe assistem nos 
termos do presente regulamento, na 

1. Sem prejuízo de uma via de recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, previsto no artigo 
73.º, qualquer pessoa singular tem o direito 
de ação judicial se considerar ter havido 
violação dos direitos que lhe assistem nos 
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sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais, efetuado em violação do referido 
regulamento.

termos do presente regulamento.

Or. es

Alteração 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A ação judicial contra um responsável 
pelo tratamento ou um subcontratante é 
intentada nos tribunais do Estado-Membro 
em que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante dispõe de um 
estabelecimento. Em alternativa, tal ação 
pode ser intentada nos tribunais do 
Estado-Membro em que o titular dos dados 
tem a sua residência habitual, salvo se o 
responsável pelo tratamento for uma 
autoridade no exercício das suas 
prerrogativas de poder público.

2. A ação judicial contra um responsável 
pelo tratamento ou um subcontratante é 
intentada nos tribunais do Estado-Membro 
em que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante dispõe de um 
estabelecimento. Em alternativa, tal ação 
pode ser intentada nos tribunais do 
Estado-Membro em que o titular dos dados 
tem a sua residência habitual, salvo se o 
responsável pelo tratamento for uma 
autoridade no exercício das suas 
prerrogativas de poder público ou outro 
organismo a quem tenha sido confiada 
uma missão de interesse público.

Or. en

Alteração 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que estiver a decorrer um 
procedimento no quadro do mecanismo de 
controlo da coerência, previsto no artigo 
58.º, que diga respeito à mesma medida, 

3. Sempre que estiver a decorrer um 
procedimento no quadro do mecanismo de 
controlo da coerência, previsto no artigo 
58.º, que diga respeito à mesma medida, 
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decisão ou prática, um tribunal pode 
suspender a instância, salvo se a urgência 
da matéria para a proteção dos direitos do 
titular dos dados não permitir aguardar 
pelo resultado do procedimento em curso 
no quadro do mecanismo de controlo da 
coerência.

decisão ou prática, um tribunal pode 
suspender a instância, a pedido de uma das 
partes e após audição das outras partes,
salvo se a urgência da matéria para a 
proteção dos direitos do titular dos dados 
não permitir aguardar pelo resultado do 
procedimento em curso no quadro do 
mecanismo de controlo da coerência.

Or. es

Alteração 2810
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 2811
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

Suprimido

Or. en
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Alteração 2812
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

Suprimido

Or. en

Alteração 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados.

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º e 75.º, por conta 
de um ou mais titulares de dados, após 
receber os poderes adequados para tal.

Or. es

Alteração 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que um tribunal competente de 
um Estado-Membro tiver motivos 
razoáveis para considerar que corre um 
processo paralelo noutro Estado-Membro, 
esse tribunal deve contactar o tribunal 
competente do primeiro Estado-Membro 
para obter a confirmação da existência 
desse processo paralelo.

Suprimido

Or. es

Alteração 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que um processo paralelo num 
Estado-Membro disser respeito à mesma 
medida, decisão ou prática, o tribunal 
pode suspender a instância.

Suprimido
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Or. es

Alteração 2817
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros asseguram que 
as crianças dispõem dos direitos previstos 
nos artigos 73.º e 75.º. No caso de as 
crianças serem envolvidas nos 
procedimentos previstos nos artigos 73.º a 
75.º, os Estados-Membros preveem, na 
medida do possível, garantias específicas 
nomeadamente em matéria de assistência 
jurídica.

Or. fr

Justificação

A tomada em consideração da vulnerabilidade das crianças deve estender-se às 
possibilidades de recurso judicial e reclamação.

Alteração 2818
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento pelo prejuízo sofrido.

Or. en
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Alteração 2819
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido, salvo se o mesmo provar 
que o sucedido não se deveu a má-fé ou a 
negligência da sua parte.

Or. de

Justificação

Apesar de esta questão ter sido tratada no n.º 3, seria mais adequado tratá-la aqui.

Alteração 2820
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo material ou imaterial devido ao 
tratamento ilícito ou outro ato incompatível 
com o presente regulamento, tem o direito 
de receber uma indemnização do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante pelo prejuízo sofrido. É da 
responsabilidade do subcontratante 
provar que os danos não foram causados 
por si.
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Or. en

Alteração 2821
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido. É da responsabilidade do 
subcontratante provar que os danos não 
foram causados por si.

Or. en

Justificação

Devido a um desequilíbrio no acesso a informações decisivas, cabe ao subcontratante o ónus 
da prova.

Alteração 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento pelo prejuízo sofrido.

Or. en
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Alteração 2823
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento pelo prejuízo sofrido. Se um 
subcontratante fizer tratamento de dados 
pessoais para fins que não sejam aqueles 
que o responsável pelo tratamento 
determinou, o subcontratante pode ser 
responsabilizado caso alguém fique 
prejudicado em resultado desse 
tratamento.

Or. en

Alteração 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito, 
incluindo colocação em listas negras, ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

Or. en
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Justificação

Deve ser assegurada uma indemnização caso os dados tenham sido utilizados para barrar 
um titular de dados de um emprego no momento presente ou no futuro.

Alteração 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante pelo 
prejuízo sofrido.

1. Qualquer pessoa que tenha sofrido um 
prejuízo devido ao tratamento ilícito ou 
outro ato incompatível com o presente 
regulamento, tem o direito de receber uma 
indemnização do responsável pelo 
tratamento pelo prejuízo sofrido.

Or. en

Alteração 2826
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento estiverem envolvidos no 
tratamento de dados, cada um deles é 
responsável pelo montante total dos danos, 
desde que a responsabilidade não tenha já 
sido definida aquando da determinação 
das obrigações, tal como referido no 
artigo 24.º.

Or. en
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Alteração 2827
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos, 
salvo se tiverem um acordo escrito 
adequado.

Or. en

Justificação

Cria um incentivo para haver uma clarificação de papéis e de obrigações por escrito nos 
casos em que estão envolvidos vários responsáveis pelo tratamento ou vários 
subcontratantes, em linha com o artigo 29.º do parecer n.º 169 do grupo de trabalho.

Alteração 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento estiverem envolvidos no 
tratamento de dados, cada um deles é 
responsável pelo montante total dos danos, 
desde que a responsabilidade não tenha já 
sido definida aquando da determinação 
das obrigações, tal como referido no 
artigo 24.º.

Or. en
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Alteração 2829
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente
responsável pelo montante total dos
danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento estiverem envolvidos no 
tratamento de dados, cada um deles deve 
ser responsabilizado apenas na medida 
em que os factos que deram origem aos 
danos lhe sejam imputáveis, e desde que 
essa responsabilidade não tenha sido 
previamente definida aquando da 
determinação das obrigações previstas no 
artigo 24.º.

Or. en

Alteração 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento estiverem envolvidos no 
tratamento de dados, cada um deles é 
conjunta e solidariamente responsável pelo 
montante total dos danos, não obstante o 
contrato que possa ter sido celebrado nos 
termos do artigo 24.º.

Or. en

Alteração 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos.

2. Sempre que vários responsáveis pelo
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, cada 
um deles é conjunta e solidariamente 
responsável pelo montante total dos danos. 
No caso de um grupo de empresas, todo o 
grupo será responsável como uma única 
entidade económica.

Or. en

Alteração 2832
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, 
se provar que o facto que causou o dano 
não lhe é imputável.

Suprimido

Or. de

Alteração 2833
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, 

Suprimido
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se provar que o facto que causou o dano 
não lhe é imputável.

Or. en

Alteração 2834
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa
responsabilidade, total ou parcialmente, se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

3. O responsável pelo tratamento pode ser 
exonerado da responsabilidade nos termos 
do n.º 2, total ou parcialmente, se o 
responsável pelo tratamento em causa 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

Or. en

Alteração 2835
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

3. O responsável pelo tratamento pode ser 
exonerado dessa responsabilidade, total ou 
parcialmente, se provar que o facto que 
causou o dano não lhe é imputável ou se o 
responsável pelo tratamento não tiver 
conhecimento efetivo do facto que deu 
origem ao pedido de indemnização.

Or. en
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Alteração 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa
responsabilidade, total ou parcialmente, se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

3. O responsável pelo tratamento pode ser 
exonerado da responsabilidade nos termos 
do n.º 2, total ou parcialmente, se o 
responsável pelo tratamento em causa 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

Or. en

Alteração 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante pode ser exonerado dessa 
responsabilidade, total ou parcialmente, se 
provar que o facto que causou o dano não 
lhe é imputável.

3. O responsável pelo tratamento pode ser 
exonerado dessa responsabilidade, total ou 
parcialmente, se provar que o facto que 
causou o dano não lhe é imputável.

Or. en

Alteração 2838
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se um subcontratante fizer 
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tratamento de dados pessoais que não seja 
aquele que o responsável pelo tratamento 
determinou, o subcontratante pode ser 
responsabilizado caso alguém fique 
prejudicado em resultado desse 
tratamento.

Or. en

Alteração 2839
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver designado um 
representante, as sanções são aplicadas 
ao representante, sem prejuízo de 
quaisquer sanções que possam vir a ser 
aplicadas contra o responsável pelo 
tratamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver designado um 
representante, as sanções são aplicadas ao 
representante, sem prejuízo de quaisquer 
sanções que possam vir a ser aplicadas 
contra o responsável pelo tratamento.

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver designado um 
representante, as sanções são aplicadas ao 
representante, nessa condição de 
representante, e é-lhe exigido o seu 
cumprimento, sem prejuízo de quaisquer 
sanções que possam vir a ser aplicadas 
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contra o responsável pelo tratamento.

Or. es

Alteração 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros estabelecem 
normas relativas às sanções que sejam 
eficazes e dissuasivas, de modo a prevenir 
todas as infrações ao direito fundamental 
à proteção dos dados pessoais consagrado 
na Carta dos Direitos Fundamentais, 
incluindo disposições jurídicas que 
penalizem como infração penal a 
utilização de dados para inscrever
trabalhadores numa lista negra, inquirir 
sobre os mesmos ou barrar-lhes o acesso 
a um futuro emprego.

Or. en

Alteração 2842
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao aplicarem as sanções previstas no 
n.º 1, os Estados-Membros
comprometem-se a respeitar plenamente o 
princípio ne bis in idem, ou seja, a mesma 
infração do presente regulamento não 
pode ser sancionada por duas vezes.

Or. en
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Alteração 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 78 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros velam por que 
as pessoas ou empresas cuja participação 
na inscrição de pessoas em listas negras 
seja descoberta sejam excluídas da 
concessão de subsídios e financiamento 
da UE e da participação em concursos 
para outros contratos públicos a nível da 
UE, nacional ou da autoridade pública, 
até todos os processos judiciais estarem 
concluídos e todas as compensações terem 
sido pagas integralmente a todas as 
vítimas e existirem provas fiáveis de que 
esta cultura de crime desapareceu da 
organização em causa.

Or. en

Alteração 2844
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 79 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções administrativas Sanções

Or. en

Alteração 2845
Josef Weidenholzer
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A autoridade de controlo deve 
confiscar todos os lucros do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante que 
resultem diretamente de uma violação 
intencional ou grosseiramente negligente 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Em determinadas situações, uma coima baseada numa percentagem pode ser inferior ao 
montante dos lucros obtidos em resultado da violação da lei, tornando no cômputo geral 
lucrativos certos modelos empresariais ilícitos de grande escala.  Esta alteração introduz o 
princípio há muito estabelecido da confiscação de lucros para colmatar esta lacuna e para 
assegurar a concorrência leal junto dos responsáveis pelo tratamento e subcontratantes que 
respeitam a lei.

Alteração 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão cria um registo 
eletrónico de antecedentes ao qual devem 
ter acesso todas as autoridades de 
controlo nacionais. A Comissão tem 
competências para adotar atos delegados, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 86.º, para efeitos de regulação do 
registo eletrónico de antecedentes nos 
termos previstos neste artigo.

Or. es
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Alteração 2847
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo. As 
autoridades de controlo devem cooperar 
umas com as outras, em conformidade 
com os artigos 46.º e 57.º, para garantir 
um nível de sanções harmonizado na 
União.

Or. en

Alteração 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. A autoridade de controlo competente
deve estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 2849
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 1. Cada autoridade de controlo deve estar 
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habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

habilitada a aplicar advertências ou 
sanções administrativas em conformidade 
com o presente artigo.

Or. en

Alteração 2850
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo. As 
autoridades de controlo devem cooperar 
umas com as outras, em conformidade 
com os artigos 46.º e 57.º, para garantir 
um nível de sanções coerente na União.

Or. en

Alteração 2851
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. Cada autoridade de controlo competente 
deve estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. en

Alteração 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. A autoridade de controlo, competente 
em conformidade com o artigo 51.°, deve 
estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. pl

Alteração 2853
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. Cada autoridade de controlo competente
deve estar habilitada a aplicar sanções 
administrativas em conformidade com o 
presente artigo.

Or. de

Alteração 2854
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo.

1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o presente artigo. As 
sanções administrativas disponíveis para 
as autoridades de controlo devem incluir, 
pelo menos, sanções pecuniárias e outras 
sanções administrativas, tais como 



PE506.170v02-00 126/193 AM\929533PT.doc

PT

advertências e recomendações de ações 
corretivas, incluindo em relação a 
medidas técnicas e organizacionais.

Or. en

Justificação

As autoridades de controlo precisam de ter poderes suficientes para fazer cumprir o presente 
regulamento.

Alteração 2855
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A autoridade de controlo deve impor 
a quem não cumprir as obrigações 
definidas no presente regulamento, pelo 
menos, um das seguintes sanções: 
(a) Uma advertência por escrito;
(b) Auditorias periódicas regulares sobre 
a proteção de dados;
(c) Uma coima até 100 000 000 de euros.

Or. en

Justificação

A sanção administrativa deve ser, em cada caso, efetiva, proporcionada e dissuasiva.

Alteração 2856
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Caso o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante estiver na posse de 
um «Selo Europeu para a Proteção de 
Dados» válido, nos termos do artigo 39.º, 
só será aplicada uma coisa nos termos do
n.º 2, alínea c), em caso de 
incumprimento intencional ou negligente.

Or. en

Justificação

O Selo Europeu para a Proteção de Dados deve gerar confiança junto dos titulares de dados, 
certeza jurídica junto dos responsáveis pelo tratamento e, ao mesmo tempo, exportar as 
normas europeias de proteção de dados, permitindo que empresas não europeias entrem mais 
facilmente nos mercados europeus se estiverem certificadas.

Alteração 2857
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva.

Or. en
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Justificação

A eliminação deste excerto resulta, por um lado, da introdução do artigo 79.º, n.º 1-B e n.º 2-
A, e, por outro, reflete a eliminação de especificações desnecessárias.

Alteração 2858
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 

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

duração da violação, o caráter sensível dos 
dados pessoais em causa, o caráter 
intencional ou negligente da infração, o 
grau de danos ou risco de danos 
significativos criado pela violação, o grau
de responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação. Ainda que exista alguma 
discrição na imposição destas sanções 
para ter em conta as circunstâncias acima 
delineadas e outros factos específicos à 
situação, as divergências na aplicação das 
sanções administrativas podem ser objeto 
de revisão em conformidade com o 
mecanismo de controlo da coerência.

Or. en

Alteração 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2861
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta:

(a) A natureza, a gravidade e a duração da 
violação;
(b) O caráter intencional ou negligente da 
infração;
(c) As categorias específicas de dados 
pessoais;
(d) O grau de responsabilidade da pessoa 
singular ou coletiva em causa e as 
infrações por ela anteriormente cometidas;

(e) O grau de responsabilidade pela 
proteção dos dados através de medidas e 
procedimentos técnicos e organizacionais, 
especialmente nos termos dos artigos 35.º, 
38.º-A, 38.º-B, 38.º-C, 39.º;
(f) As medidas técnicas e organizativas e 
os procedimentos aplicados nos termos do 
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artigo 23.º; bem como
(g) O grau de cooperação com a autoridade 
de controlo a fim de sanar a violação.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia. O facto de os 
dados serem «sensíveis» ou não também deve afetar o montante da coima imposta. Além 
disso, deve ser tido em conta se o responsável pelo tratamento ou subcontratante considera a 
proteção de dados como uma questão fundamental e o demonstra implementando medidas e 
salvaguardas técnicas ou organizacionais, tal como nos artigos 35.º, 38.º-A, 38.º-B, 38.º-C e 
39.º.

Alteração 2862
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. 

Or. en

Alteração 2863
Timothy Kirkhope
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em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2864
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. O montante da sanção 
administrativa é fixado tendo devidamente 
em conta a natureza, a gravidade e a 
duração da violação, o caráter sensível dos 
dados pessoais em causa, o caráter 
intencional ou negligente da infração, o 
grau de danos ou risco de danos 
significativos criado pela violação, o grau
de responsabilidade da pessoa singular ou 
coletiva em causa e as infrações por ela 
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como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação.

anteriormente cometidas, as medidas 
técnicas e organizativas e os procedimentos 
aplicados nos termos do artigo 23.º, bem 
como o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação. Ainda que exista alguma 
discrição na imposição destas sanções 
para ter em conta as circunstâncias acima 
delineadas e outros factos específicos à 
situação, as divergências na aplicação das 
sanções administrativas podem ser objeto 
de revisão em conformidade com o 
mecanismo de controlo da coerência.
Aquando da fixação de uma sanção 
administrativa, as autoridades de controlo 
também devem ter em conta as coimas, os 
danos e outras sanções previamente
impostas por um tribunal ou por outro 
organismo à pessoa singular ou coletiva 
relativamente à questão da violação.
Os fatores agravantes que sustentam as 
multas administrativas máximas definidas 
nos n.ºs 4 a 6 devem incluir, em especial:
(a) Violações repetidas cometidas em 
negligência grosseira da legislação 
aplicável;
(b) Recusa em colaborar ou obstrução ao 
processo de execução; bem como
(c) Violações que são deliberadas, graves 
e suscetíveis de causar prejuízos 
significativos.
Os fatores atenuantes que motivam 
multas administrativas de montantes mais 
baixos devem incluir:
(a) Adoção de medidas pelas pessoas 
singulares ou coletivas para assegurar o 
cumprimento das obrigações pertinentes;
(b) Incerteza real quanto ao facto de a 
atividade constituir uma violação das 
obrigações pertinentes;
(c) Cessação imediata da violação após 
conhecimento da mesma; bem como
(d) Cooperação em qualquer processo de 
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execução.

Or. en

Alteração 2865
Hubert Pirker

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A fixação da pena deve ter em conta a categoria dos dados, assim com a dimensão do dano.

Alteração 2866
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Uma sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. Ao decidir sobre a natureza, o 
âmbito e a gravidade da sanção 
administrativa a aplicar, a autoridade de 
controlo deve ter em conta todas as 
circunstâncias e, em particular:

(a) A natureza, a gravidade e a duração da 
violação;
(b) Se a violação foi deliberada;
(c) Se foram tomadas medidas razoáveis 
para a impedir;
(d) Se a violação causou ou pode vir a 
causar danos ou prejuízos substanciais 
aos direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados, ou se perturbou 
gravemente o titular dos dados;
(e) Quaisquer medidas tomadas para 
atenuar as consequências da violação, 
incluindo o grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
violação ou as suas consequências;

(f) Quaisquer violações anteriores.

Or. en

Justificação

Esta redação define melhor os fatores que devem ser tidos em conta.

Alteração 2867
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A sanção administrativa deve ter em 
conta os seguintes fatores:
(a) A natureza, a gravidade e a duração 
do incumprimento;
(b) Os procedimentos implementados 
relativamente aos contextos do tratamento 
de dados e riscos desse tratamento, tal 
como referidos nos artigos 5.º-A e 5.º-B;
(c) O grau de responsabilidade da pessoa 
singular ou coletiva em causa e as 
infrações por ela anteriormente 
cometidas;
(d) O grau de medidas e procedimentos 
técnicos e organizacionais implementados 
nos termos do:
(i) artigo 23.º - Proteção de dados desde a 
conceção e por defeito;
(ii) artigo 23.º-A - Observância;
(iii) Artigo 30.º Segurança do tratamento
(iv) artigo 33.º - Avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados;
(v) artigo 33.º-A - Análise da observância 
da proteção de dados;
(vi) artigo 35.º - Designação do delegado 
para a proteção de dados;
(e) O grau de cooperação com a 
autoridade de controlo.

Or. en

Justificação

A sanção administrativa deve ser, em cada caso, efetiva, proporcionada e dissuasiva.
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Alteração 2868
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de determinar o tipo, o nível e 
o montante da sanção administrativa, a 
autoridade de controlo deve ter em 
consideração todas as circunstâncias 
relevantes, tendo devidamente em conta 
os seguintes critérios:
(a) Posse de um «Selo Europeu para a 
Proteção de Dados» válido, nos termos do 
artigo 39.º, por parte do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante;
(b) A natureza, a gravidade e a duração 
da infração;
(c) O caráter intencional ou negligente da 
infração;
(d) O grau de responsabilidade da pessoa 
singular ou coletiva em causa e as 
infrações por ela anteriormente 
cometidas;
(e) As medidas técnicas e organizacionais 
e os procedimentos aplicados nos termos 
dos artigos 23.º e 30.º, tais como a 
pseudonimização;
(f) As categorias específicas de dados 
pessoais afetadas pela infração;
(g) A natureza repetitiva da infração;
(h) O grau dos danos sofridos pelo titular 
dos dados;
(i) O interesse pecuniário que conduziu à 
infração por parte da pessoa responsável 
e o nível dos lucros obtidos ou das perdas 
evitadas pela pessoa responsável, na 
medida em que estes possam ser 
determinados;
(j) O grau de cooperação com a 
autoridade de controlo a fim de sanar a 
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infração e mitigar o eventual impacto 
negativo da infração; bem como
(l) A recusa em cooperar e a obstrução 
das inspeções, auditorias e controlos 
efetuados pela autoridade de controlo nos 
termos do artigo 53.º.

Or. en

Alteração 2869
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Resulta da introdução do artigo 79.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 2870
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 2871
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Justificação

A entidade de controlo necessita de flexibilidade ao decidir as sanções.

Alteração 2872
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em caso de uma primeira e não 
intencional inobservância do presente 
regulamento, pode ser emitida uma 
advertência por escrito não sendo aplicável 
qualquer sanção. A autoridade de controlo 
competente pode impor uma coima, em 
conformidade com o montante de danos 
causados, até 1 000 000 de euros por 
violações repetidas e intencionais ou, no 
caso de ser uma empresa, até 1% do seu 
volume de negócios mundial anual.

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

Or. en

Alteração 2874
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em caso de inobservância não 
intencional do presente regulamento e se 
não houver qualquer titular de dados 
prejudicado, a autoridade de controlo 
deve chegar a um acordo com o
responsável pelo tratamento ou com o 
subcontratante para resolver a 
inobservância do presente regulamento 
sem uma advertência escrita ou sem 
impor uma sanção.

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

Em caso de inobservância grave do 
presente regulamento, a autoridade de 
controlo deve primeiro fazer uma 
advertência por escrito incluindo as 
supostas medidas para resolver as 
violações de dados num prazo razoável 
sem impor uma sanção.
A autoridade de controlo só pode impor 
uma coima relativamente ao n.º 2 até 
1 000 000 de euros ou, no caso de ser uma
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empresa, até 2% do seu volume de 
negócios mundial anual, por não resolver 
as violações de dados com as medidas 
apresentadas na advertência escrita ou 
por violações deliberadas e repetidas.

Or. en

Justificação

As sanções devem ser simplificadas, orientadas em função do risco e diferenciadas por grau 
de violação. O montante máximo da coima deve ser retido. No entanto, deve manter-se a 
independência das autoridades de controlo prevista no artigo 8.º, n.º 3, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Além disso, o mecanismo de controlo da coerência e, 
nomeadamente, o artigo 58.º, n.ºs 3 e 4, pode contribuir para uma política harmonizada na 
UE em matéria de sanções administrativas.

Alteração 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. Em caso de uma primeira e não 
intencional inobservância do presente 
regulamento, sem antecedentes prévios por 
decisão transitada em julgado ou com 
antecedentes anulados, pode ser emitida 
uma advertência por escrito não sendo 
aplicável, nesse caso, qualquer sanção, 
podendo apenas ser impostas - se as 
circunstâncias do caso o exigirem -
medidas de reparação alternativas nos 
casos e na forma previstos a seguir, 
sempre que:

Or. es

Alteração 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Alteração 2877
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en
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Alteração 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Alteração 2879
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O limite de 250 assalariados coloca os empregadores numa situação de desigualdade, é 
discriminatória para as empresas de maior dimensão e não é de todo necessário para a 
consecução do objetivo fixado. Por outro lado, esse limite não é fácil de interpretar em todos 
os seus aspetos.

Alteração 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

(g) Uma empresa ou uma organização 
esteja disposta a colaborar com a 
autoridade de controlo para determinar 
medidas de reparação que permitam 
evitar incumprimentos semelhantes no 
futuro. A colaboração aqui referida será 
determinada a partir de acordos 
vinculativos celebrados com a autoridade 
de controlo. A falta de colaboração com a 
autoridade de controlo devidamente 
acreditada, depois de passarem seis meses 
desde o início da instância, determinará a 
aplicação da multa prevista inicialmente.
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Or. es

Alteração 2882
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma autoridade pública proceda ao 
tratamento dos dados.

Or. en

Alteração 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma administração pública 
colabora com a autoridade de controlo 
para determinar medidas que permitam 
evitar incumprimentos semelhantes no 
futuro. A colaboração aqui referida será 
determinada a partir dos acordos ou 
resoluções celebrados pela administração 
em questão, nos quais se fará referência à 
origem das medidas tomadas. A falta de 
colaboração com a autoridade de controlo 
devidamente acreditada, depois de passar 
um ano desde o início da instância, 
determinará a aplicação da multa prevista 
inicialmente.

Or. es
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Alteração 2884
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma autoridade de controlo pode, 
em particular, decidir ser adequado 
aplicar uma sanção que não seja de 
caráter pecuniário se a natureza, o âmbito 
ou a finalidade das atividades de 
tratamento forem tais que a atividade não 
represente qualquer risco para os direitos 
fundamentais dos titulares de dados.

Or. en

Justificação

A entidade de supervisão precisa de flexibilidade no que toca a relacionar sanção e risco.

Alteração 2885
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Resulta da introdução do artigo 79.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 2886
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:

Suprimido

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

Or. en

Alteração 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 

Suprimido
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uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:
(a) Não estabeleça os mecanismos que 
permitam aos titulares de dados 
apresentar pedidos ou não responda 
atempadamente ou não o faça no formato 
exigido às pessoas em causa, nos termos 
do artigo 12.º, n.ºs 1 e 2;
(b) Cobre uma taxa pelas informações ou 
respostas aos pedidos dos titulares de 
dados, em violação do artigo 12.º, n.º 4;

Or. en

Alteração 2888
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a
250 000 EUR ou, no caso de uma empresa, 
até 1% do seu volume de negócios mundial 
anual, a quem, de forma intencional ou 
negligente viole o artigo 12.º, n.ºs 1 e 2.

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

Or. en
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Alteração 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, consoante o mais 
montante elevado, a quem, de forma 
intencional ou negligente viole o 
artigo 12.º, n.ºs 1 e 2.

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

Or. en

Justificação

Linguagem mais precisa e coima máxima mais adequada para violações intencionais, tal 
como salientado no presente número.

Alteração 2890
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 

4. A autoridade de controlo pode aplicar
uma multa até 250 000 EUR a quem, de 
forma intencional:
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intencional ou negligente:

Or. en

Alteração 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo, com base na 
gravidade da violação, aplica uma multa 
ou uma advertência a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en

Alteração 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en

Alteração 2893
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo aplica multas 
com base na gravidade e na dimensão do 
incidente, assim como nos danos 
causados ou nos potenciais danos, na 
extensão da violação, na existência de 
infrações anteriores e na resposta ao 
incidente ou incidentes em causa, até ao 
montante máximo de 250 000 euros ou, no 
caso de uma empresa, até 0,5% do seu 
volume de negócios mundial anual. As 
infrações e multas são aplicáveis a quem: 

Or. en

Alteração 2894
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500 000 EUR a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. de

Justificação

Uma pena em função do volume de negócios da empresa seria desproporcionada neste tipo 
de infrações.

Alteração 2895
Sarah Ludford
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo pode aplicar
uma multa até 250 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en

Justificação

As autoridades de controlo precisam de discrição para decidir se aplicam ou não multa e 
qual o montante  adequado da multa.

Alteração 2896
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Resulta da introdução do artigo 79.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 2897
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de controlo aplica uma Suprimido
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multa até 500 000 EUR ou, no caso de 
uma empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de 
forma intencional ou negligente:
(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça 
as informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e 
artigo 14.º;
(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;
(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 
todas as medidas necessárias para 
informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;
(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º;
(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;
(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;
(g) Não respeite, nos casos que não 
envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
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estatística e científica.

Or. en

Alteração 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500.000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 1% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

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

Or. es

Alteração 2900
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça as 
informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e 
artigo 14.º; 

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça as 
informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e 
artigo 14.º; 

(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;

(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;

(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 
todas as medidas necessárias para 
informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;

(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, ou não tenha previsto 
um mecanismo nos termos do artigo 17.º-
A. Ao determinar uma multa por violação, 
tal como referido na presente secção, a 
autoridade de controlo deve ter em conta 
até que ponto o responsável pelo 
tratamento, ou a empresa principal como 
refere o artigo 22.º, n.º 4, implementou 
mecanismos para assegurar que os prazos 
relativos à conservação dos dados 
pessoais são observados;

d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º;

d) Impeça o titular dos dados de transferir
o conteúdo gerado pelo utilizador para 
outra aplicação, em violação do artigo 18.º;

(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;

(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;

f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;

f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;

(g) Não respeite, nos casos que não (g) Não respeite, nos casos que não 
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envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados para 
fins de investigação histórica, estatística e 
científica.

envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados para 
fins de investigação histórica, estatística e 
científica.

Or. en

Justificação

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Alteração 2901
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a
500 000 EUR ou, no caso de uma empresa, 
até 2% do seu volume de negócios mundial 
anual, a quem, de forma intencional ou 
negligente viole os artigos 11.º, 12.º, n.ºs 3 
e 4, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 24.º, 
28.º, 31.º, n.º 4, 44.º, n.º 3, 80.º, 82.º e 83.º.

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

Or. en

Alteração 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 2% do seu volume de 
negócios mundial anual, consoante o 
montante mais elevado, a quem, de forma 
intencional ou negligente violar os 
artigos 11.º, 12.º, n.ºs 3 e 4, 13.º, 14.º, 15.º, 
16,17.º, 17.º, 18.º, 24.º, 28.º, 31.º, n.º 4, 
44.º, n.º 3, 80.º, 82.º e 83.º.

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

Or. en

Alteração 2903
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500 000 EUR a quem, de forma 
intencional:

Or. en

Alteração 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo, com base na 
gravidade da violação, aplica uma multa 
ou uma advertência a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en
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Alteração 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 500 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 3% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en

Alteração 2906
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa utilizando os critérios definidos no 
artigo 79.º, n.º 4, para as violações mais 
graves, até ao montante máximo de 
500 000 EUR ou, no caso de uma empresa, 
até 1% do seu volume de negócios mundial 
anual, a quem: 

Or. en

Alteração 2907
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As autoridades de controlo precisam de mais discrição para decidir se aplicam ou não multa 
e qual o montante adequado da multa.

Alteração 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça 
as informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;

(a) Não forneça as informações ou forneça 
informações claramente incompletas, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;

Or. es

Alteração 2909
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o cumprimento 

(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, em sítios Web ou em 
dados sob o seu controlo, não aplique 
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dos prazos ou não tome todas as medidas 
necessárias para informar terceiros do 
pedido do titular de dados de apagamento 
de quaisquer ligações, cópia ou reprodução 
dos dados pessoais, nos termos do 
artigo 17.º;

mecanismos para assegurar o cumprimento 
dos prazos ou não tome todas as medidas 
necessárias para informar terceiros do 
pedido do titular de dados de apagamento 
de quaisquer ligações, cópia ou reprodução 
dos dados pessoais, nos termos do 
artigo 17.º;

Or. en

Alteração 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 
todas as medidas necessárias para 
informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;

(c) Não respeite - nos termos do presente 
regulamento - um pedido sobre o direito a 
ser esquecido ou de apagamento;

Or. es

Alteração 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º;

(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça -
sem motivo legítimo para tal - o titular dos 
dados de transferir os seus dados pessoais 
para outra aplicação, em violação do artigo 
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18.º;

Or. es

Alteração 2912
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 2913
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;

Suprimido

Or. en

Alteração 2914
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do artigo 
44.º, n.º 3;

(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 14.º, do artigo 28.º, do artigo 31.º, 
n.º 4, e do artigo 44.º, n.º 3;

Or. de

Alteração 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;

(f) Não preste contas, ou não se 
disponibilize para o fazer, à autoridade de 
controlo nos casos em que tal esteja 
previsto e na forma prevista no presente 
regulamento, exceto se o facto constituir 
uma conduta de gravidade maior de 
acordo com o presente regulamento ou 
com as normas de desenvolvimento dos 
Estados-Membros.

Or. es

Alteração 2916
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;
(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 



AM\929533PT.doc 169/193 PE506.170v02-00

PT

37.º;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;
(n) Não respeite uma ordem de 
proibição, temporária ou definitiva, 
relativa ao tratamento ou à suspensão de 
fluxos de dados, emitida pela autoridade 
de controlo, nos termos do artigo 53.º, 
n.º 1;
(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, 
n.º 3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e 
do artigo 53.º, n.º 2;
(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

Or. en

Justificação

Resulta da introdução do artigo 79.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 2917
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;
(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
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autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;
(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1;
(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, 
n.º 3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e 
do artigo 53.º, n.º 2;
(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

Or. en

Alteração 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;
c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
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autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;
(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1;
(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, 
n.º 3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e 
do artigo 53.º, n.º 2;
(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

Or. en

Alteração 2919
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6



PE506.170v02-00 174/193 AM\929533PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;

(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;

(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;

(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;

(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;

(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º; 

(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º; 

(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;

(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;

(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa a 
violação de dados à autoridade de controlo 
ou ao titular dos dados, nos termos dos 
artigos 31.º e 32.º;

(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa a 
violação de dados à autoridade de controlo 
ou ao titular dos dados, nos termos dos 
artigos 31.º e 32.º;

(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
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autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;

(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;

(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
que não seja autorizada por uma decisão de 
adequação, ou por garantias adequadas, ou 
por uma derrogação, nos termos dos 
artigos 40.º a 44.º;

(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização internacional 
que não seja autorizada por uma decisão de 
adequação, ou por garantias adequadas, ou 
por uma derrogação, nos termos dos 
artigos 40.º a 44.º;

(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de controlo, 
nos termos do artigo 53.º, n.º 1;

(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de controlo, 
nos termos do artigo 53.º, n.º 1;

(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, n.º 3, 
do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e do 
artigo 53.º, n.º 2;

(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, n.º 3, 
do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e do 
artigo 53.º, n.º 3;

(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

Or. en

Justificação

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.
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Alteração 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 2921
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a
1 000 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente, viole as 
disposições do presente regulamento que 
não as referidas nos n.ºs 4 e 5.

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;
c) Não respeite uma oposição ou não se 
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conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
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44.º;
(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1;
(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, 
n.º 3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e 
do artigo 53.º, n.º 2;
(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

Or. en

Alteração 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a
1 000 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 5% do seu volume de 
negócios mundial anual, consoante o 
montante mais elevado, a quem, de forma 
intencional ou negligente, viole as 
disposições do presente regulamento que 
não as referidas nos n.ºs 4 e 5.

(a) Proceda ao tratamento de dados 
pessoais sem fundamento jurídico ou sem 
fundamento jurídico suficiente para esse 
fim ou não cumpra as condições relativas 
ao consentimento, nos termos dos 
artigos 6.º, 7.º e 8.º;
(b) Proceda ao tratamento de categorias 
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especiais de dados em violação dos 
artigos 9.º e 81.º;
(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;
(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;
(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;
(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;
(g) Efetue ou dê instruções para o 
tratamento de dados pessoais em violação 
das obrigações relacionadas com o 
tratamento por conta de um responsável, 
nos termos dos artigos 26.º e 27.º;
(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa 
a violação de dados à autoridade de 
controlo ou ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 31.º e 32.º;
(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;
(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;
(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;
(m) Efetue ou dê instruções para efetuar 
uma transferência de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
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internacional que não seja autorizada por 
uma decisão de adequação, ou por 
garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 
44.º;
(n) Não respeite uma ordem de proibição, 
temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de 
controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1;
(o) Não respeite as obrigações de 
assistência, de resposta ou de prestação de 
informações pertinentes à autoridade de 
controlo, ou de lhe facultar o acesso às 
instalações, nos termos do artigo 28.º, 
n.º 3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e 
do artigo 53.º, n.º 2;
(p) Não respeite as regras de proteção do 
sigilo profissional, nos termos do 
artigo 84.º.

Or. en

Alteração 2923
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo pode aplicar
uma multa até 1 000 000 EUR a quem, de 
forma intencional:

Or. en

Alteração 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo, com base na 
gravidade da violação, aplica uma multa 
ou advertência a quem, de forma 
intencional ou negligente:

Or. en

Alteração 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 2926
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 1 000 000 EUR ou, no caso de 
uma violação por parte de uma empresa, 
com o objetivo de obter lucros, até 2% do 
seu volume de negócios mundial anual, a 
quem, de forma intencional ou negligente:
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Or. de

Alteração 2927
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa utilizando os critérios definidos no 
artigo 79.º, n.º 4, para as violações mais 
graves, até ao montante máximo de 
1 000 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 2% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem: 

Or. en

Alteração 2928
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As autoridades de controlo precisam de discrição para decidir se aplicam ou não multa e 
qual o montante adequado da multa.



AM\929533PT.doc 183/193 PE506.170v02-00

PT

Alteração 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º;

(c) Não respeite uma oposição ou não se 
conforme com a obrigação prevista no 
artigo 19.º, exceto se forem invocados, de 
forma válida, motivos legítimos realmente 
existentes de acordo com o presente 
regulamento;

Or. es

Alteração 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Não respeite as condições relativas a 
medidas baseadas na definição de perfis, 
nos termos do artigo 20.º;

Suprimido

Or. es

Alteração 2931
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 

Suprimido
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e 30.º;

Or. en

Alteração 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não adote regras internas ou não 
execute medidas adequadas para 
assegurar e comprovar o respeito das 
obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º 
e 30.º;

Suprimido

Or. es

Alteração 2933
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Não designe um representante, nos 
termos do artigo 25.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea h)
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Texto da Comissão Alteração

(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa a 
violação de dados à autoridade de controlo 
ou ao titular dos dados, nos termos dos 
artigos 31.º e 32.º;

(h) Não assinale ou não notifique uma 
violação de dados pessoais, ou não 
notifique de forma atempada ou completa a 
violação de dados à autoridade de controlo 
ou ao titular dos dados, nos casos em que 
tal for exigido, nos termos dos artigos 31.º 
e 32.º;

Or. es

Alteração 2935
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 
artigos 33.º e 34.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos termos dos 

(i) Não realize uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados ou efetue o 
tratamento de dados pessoais sem 
autorização prévia ou consulta prévia da 
autoridade de controlo, nos casos em que 
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artigos 33.º e 34.º; tal for exigido, nos termos dos artigos 33.º 
e 34.º;

Or. es

Alteração 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Não designe um delegado para a 
proteção de dados ou não assegure as 
condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 
37.º;

(j) Não assegure ao delegado para a 
proteção de dados as condições que lhe 
permitam cumprir as suas funções, nos 
termos dos artigos 35.º, 36.º e 37.º;

Or. es

Alteração 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(l) Utilize indevidamente um selo ou uma 
marca de proteção de dados na aceção do 
artigo 39.º;

(l) Utilize indevidamente um selo, uma 
marca ou uma certificação de proteção de 
dados na aceção do artigo 39.º;

Or. es

Alteração 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-A. Para efeitos do disposto neste artigo, 
os antecedentes por sanções firmes 
aplicadas a infrações cometidas por 
negligência serão anulados relativamente 
aos seguintes prazos:
(a) 2 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 4;
(b) 4 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 5;
(c) 6 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 6.

Or. es

Alteração 2940
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As multas por violações referidas no 
n.º 6 só podem ser aplicadas para um 
tratamento específico de dados pessoais. 
Ao determinar uma multa para uma 
violação, tal como referido no presente 
número, a autoridade de controlo deve ter 
em conta os seguintes factos e 
circunstâncias:
a) Até que ponto o responsável pelo 
tratamento, ou a empresa principal tal 
como referido no artigo 22.º, n.º 4, adotou 
políticas internas e implementou as 
medidas referidas nos artigos 22.º, 23.º e 
30.º no que diz respeito a esse tratamento;
b) O facto de o responsável pelo 
tratamento, ou a empresa principal tal 
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como referido no artigo 22.º, n.º 4, ter 
designado ou não um delegado para a 
proteção de dados nos termos do 
artigo 35.º;
c) Até que ponto o responsável pelo 
tratamento permitiu que o delegado para 
a proteção de dados, caso haja, cumprisse 
as suas tarefas como referido no 
artigo 37.º no que diz respeito a esse 
tratamento;
d) Até que ponto o delegado para a 
proteção de dados, caso haja, esteve 
envolvido na tomada de decisão relativa a 
esse tratamento ou à implementação do 
mesmo;
e) O facto de o responsável pelo 
tratamento ter ou não efetuado uma 
avaliação de impacto à privacidade no 
que diz respeito a esse tratamento;
f) O facto de o responsável pelo 
tratamento, quando relevante, ter ou não 
cumprido o artigo 26.º; bem como
g) Até que ponto o responsável pelo 
tratamento instruiu o subcontratante, 
caso haja, nos termos do artigo 27.º. 

Or. en

Justificação

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Alteração 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

6-B. Para efeitos do disposto neste artigo, 
os antecedentes por sanções firmes 
aplicadas a infrações cometidas por 
negligência grave ou intencionalmente 
serão anulados relativamente aos 
seguintes prazos:
(a) 5 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 4;
(b) 10 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 5;
(c) 15 anos, caso se trate de sanções 
acompanhadas de alguma das multas 
previstas no n.º 6.

Or. es

Alteração 2942
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2944
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 2945
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

parecer ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
atualizar os montantes das multas 
administrativas previstas nos n.ºs 4, 5 e 6, 
tendo em conta os critérios referidos no 
n.º 2 e a evolução do custo de vida 
normal.

Or. en

Alteração 2946
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Sempre que existirem provas 
convincentes de negligência continuada 
ou negligência grosseira por parte de 
organizações na execução das suas 
obrigações nos termos do presente 
regulamento ou sempre que estas sanções 
não sejam suficientes para dissuadir 
abusos graves a que o atual quadro não 
possa dar resposta, são atribuídas 
competências à Comissão para adotar atos 
delegados em conformidade com o 
artigo 86.º, a fim de atualizar os montantes 
ou as condições das multas administrativas 
previstas nos n.ºs 4, 5 e 6, tendo em conta 
os critérios referidos no n.º 2.

Or. en

Alteração 2947
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

7-A. O artigo 79.º, n.ºs 4 a 7, não é 
aplicável às autoridades públicas. A 
autoridade de controlo não tem 
autoridade para definir e impor multas às 
autoridades públicas.

Or. en

Alteração 2948
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. A Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa com o objetivo de 
especificar os critérios e os requisitos para 
apurar a responsabilidade conjunta e 
solidária do conjunto de responsáveis pelo 
tratamento e subcontratantes, e em 
particular do delegado referido no 
artigo 37.º-A, nos casos de incumprimento 
das disposições do presente regulamento, 
no prazo de um ano após a entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 2949
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-B. A Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa com o objetivo de 
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especificar os critérios e os requisitos para 
determinar as sanções administrativas e 
criminais contra o conjunto de 
responsáveis, e em particular contra o 
delegado referido no artigo 37.º-A, nos 
casos de incumprimento das disposições 
do presente regulamento, no prazo de um 
ano após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2950
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-C. A Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa com o objetivo de 
especificar as condições e os critérios 
para garantir a proteção legal dos 
delatores no prazo de um ano após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento. 

Or. en


