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Alteração 2951
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, 
os direitos do titular dos dados do
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. O Capítulo II (princípios gerais), o 
Capítulo III (direitos do titular dos dados), 
o Capítulo IV (responsável pelo tratamento 
e subcontratante), o Capítulo V 
(transferência de dados pessoais para 
países terceiros e organizações 
internacionais), o Capítulo VI (autoridades 
de controlo independentes), o Capítulo VII 
(cooperação e coerência), bem como os 
artigos 73.º, 74.º, 76.º e 79.º do 
Capítulo VIII (vias de recurso, 
responsabilidade e sanções) não se 
aplicam aos tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

Or. en

Justificação

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Alteração 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, 
os direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante do 
Capítulo IV, a transferência de dados 
pessoais para países terceiros e 
organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias 
para conciliar o direito à proteção de 
dados pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações à totalidade do 
Capítulo II, do Capítulo III, do 
Capítulo IV, do Capítulo V, do Capítulo VI 
e do Capítulo VII, a fim de conciliar o 
direito à proteção dos dados pessoais com 
as regras que regem a liberdade de 
expressão em conformidade com a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a CEDH.

Or. en

Justificação

A redação da proposta da Comissão poderia ser mal interpretada e conduzir à ideia de que 
apenas alguns artigos ou números dos capítulos em causa podem ser limitados devido à 
liberdade de expressão. A redação alterada é inequívoca e clara em termos jurídicos. Além 
disso, a expressão «para fins exclusivamente jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária» não é suficientemente abrangente e poderia causar problemas à forma como os 
serviços de comunicação lidam com dados confidenciais necessários ao seu trabalho 
jornalístico, embora o tratamento em si não seja jornalístico.

Alteração 2953
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
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direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias 
para conciliar o direito à proteção de 
dados pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
sempre que necessário a fim de conciliar 
o direito à proteção de dados pessoais com 
as regras que regem a liberdade de 
expressão em conformidade com a Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e com a CEDH.

Or. en

Alteração 2954
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias 
para conciliar o direito à proteção de 
dados pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
a fim de conciliar o direito à proteção de 
dados pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão em conformidade 
com a Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia e com a CEDH.

Or. en
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Justificação

Idêntica à alteração 324 do relator, exceto o facto de não acrescentar as palavras «sempre 
que necessário». Estas poderiam ser (mal) interpretadas como uma atenuação da obrigação 
de os Estados-Membros estabelecerem isenções e derrogações a bem da liberdade de 
expressão.

Alteração 2955
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
sempre que necessário, desde que sejam 
necessárias para conciliar o direito à 
proteção de dados pessoais com as regras 
que regem a liberdade de expressão em 
conformidade com a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

Or. en

Alteração 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, os 
direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
bem como às disposições em relação ao 
tratamento relativo à saúde e ao 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística e científica neste 
capítulo, sempre que necessário, para os 
tratamentos de dados pessoais efetuados 
para fins exclusivamente jornalísticos ou 
de expressão artística ou literária, desde 
que sejam necessárias para conciliar o 
direito à proteção de dados pessoais com as 
regras que regem a liberdade de expressão.

Or. en

Justificação

Coerente com os artigos 81.º e 83.º.

Alteração 2957
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, 
os direitos do titular dos dados do
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a

1. O Capítulo II (princípios gerais), o 
Capítulo III (direitos do titular dos dados), 
o Capítulo IV (responsável pelo tratamento 
e subcontratante), o Capítulo V 
(transferência de dados pessoais para 
países terceiros e organizações 
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transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

internacionais), o Capítulo VI (autoridades 
de controlo independentes), o Capítulo VII 
(cooperação e coerência), bem como os 
artigos 73.º, 74.º, 76.º e 79.º do 
Capítulo VIII (vias de recurso, 
responsabilidade e sanções) não se 
aplicam aos tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente 
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

Or. en

Alteração 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, 
os direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo tratamento 
e o subcontratante do Capítulo IV, a 
transferência de dados pessoais para países 
terceiros e organizações internacionais do 
Capítulo V, as autoridades de controlo 
independentes do Capítulo VI e a 
cooperação e a coerência do Capítulo VII, 
para os tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins exclusivamente
jornalísticos ou de expressão artística ou 
literária, desde que sejam necessárias para 
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

1. O Capítulo II, os direitos do titular dos 
dados do Capítulo III, o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante do 
Capítulo IV, a transferência de dados 
pessoais para países terceiros e 
organizações internacionais do Capítulo V, 
as autoridades de controlo independentes 
do Capítulo VI e a cooperação e a 
coerência do Capítulo VII não se aplicam 
aos tratamentos de dados pessoais 
efetuados para fins jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária, desde que 
sejam necessárias para conciliar o direito à 
proteção de dados pessoais com as regras 
que regem a liberdade de expressão, tendo 
igualmente em conta o desenvolvimento 
tecnológico e os novos meios de 
comunicação digitais.

Or. en
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Alteração 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem estabelecer 
isenções ou derrogações às disposições 
sobre os princípios gerais do Capítulo II, 
os direitos do titular dos dados do 
Capítulo III, o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante do Capítulo 
IV, a transferência de dados pessoais para 
países terceiros e organizações 
internacionais do Capítulo V, as 
autoridades de controlo independentes do 
Capítulo VI e a cooperação e a coerência 
do Capítulo VII, para os tratamentos de 
dados pessoais efetuados para fins
exclusivamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária, desde que 
sejam necessárias para conciliar o direito 
à proteção de dados pessoais com as regras 
que regem a liberdade de expressão.

1. O Capítulo II (princípios gerais), o 
Capítulo III (direitos do titular dos 
dados), o Capítulo IV (responsável pelo 
tratamento e subcontratante), o Capítulo 
V (transferência de dados pessoais para 
países terceiros e organizações 
internacionais), o Capítulo VI 
(autoridades de controlo independentes), 
o Capítulo VII (cooperação e coerência), 
bem como os artigos 73.º, 74.º, 76.º e 79.º 
do Capítulo VIII (vias de recurso, 
responsabilidade e sanções) e o Capítulo 
X não se aplicam aos tratamentos de dados 
pessoais efetuados para fins 
exclusivamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária, de modo a
conciliar o direito à proteção de dados 
pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão.

Or. de

Justificação

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Alteração 2960
Nils Torvalds, Riikka Manner
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Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A fim de conciliar o direito à 
proteção de dados pessoais com o 
princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais, os dados pessoais em 
documentos a cargo de uma autoridade 
pública ou de um organismo público 
podem ser divulgados pela autoridade ou 
organismo de acordo com a legislação do 
Estado-Membro sobre o direito de acesso 
público aos documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública de assuntos públicos não é indevidamente 
impedida por regras de proteção de dados e que o princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais está garantido no presente regulamento.

Alteração 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados emite orientações sobre os casos 
em que podem ser necessárias isenções e 
derrogações em conformidade com o 
n.º 1, após consulta a representantes da 
imprensa, autores e artistas, titulares de 
dados e organizações da sociedade civil.

Or. en

Alteração 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados emite orientações sobre os casos 
em que podem ser necessárias isenções e 
derrogações em conformidade com o 
n.º 1, após consulta a representantes da 
imprensa, autores e artistas, titulares de 
dados e organizações da sociedade civil.

Or. en

Justificação

Para reforçar a proteção da liberdade de expressão e de investigação.

Alteração 2963
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições de direito interno 
que adote nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2 e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Suprimido

Or. en

Alteração 2964
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições de direito interno 
que adote nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2 e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Suprimido

Or. en

Alteração 2965
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições de direito interno 
que adote nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2 e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Suprimido

Or. en

Alteração 2966
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições de direito interno 
que adote nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2 e, sem demora, qualquer alteração 
subsequente das mesmas.

Suprimido
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Or. en

Alteração 2967
Cecilia Wikström

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Tratamento dos dados pessoais e direito 

de acesso público aos documentos oficiais
Os dados pessoais em documentos a cargo 
de uma autoridade pública ou de um 
organismo público podem ser divulgados 
pela autoridade ou organismo de acordo 
com a legislação do Estado-Membro sobre 
o direito de acesso público aos 
documentos oficiais, que concilia o direito 
de proteção de dados pessoais com o 
princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais.

Or. en

Justificação

É essencial assegurar que a supervisão pública de assuntos públicos não é indevidamente 
travada por regras de proteção de dados. Como expressado nas opiniões das AEPD, do 
Grupo de Trabalho do artigo 29.º e da Agência dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, o princípio do direito de acesso público aos documentos oficiais deve ser garantido 
num artigo e não apenas num considerando.

Alteração 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
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Tratamento dos dados pessoais e direito 
de acesso público aos documentos oficiais
Os dados pessoais em documentos a cargo 
de uma autoridade pública ou de um 
organismo público podem ser divulgados 
pela autoridade ou organismo de acordo 
com a legislação da União ou do 
Estado-Membro sobre o direito de acesso 
público aos documentos oficiais, a fim de 
conciliar o direito de proteção de dados 
pessoais com o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais.

Or. en

Alteração 2969
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Acesso aos documentos

1. Cabe aos Estados-Membros prever na 
sua legislação nacional as regras 
necessárias para conciliar o direito de 
acesso a documentos com os princípios do 
Capítulo II.
2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão as disposições do direito 
nacional que adote nos termos do n.º 1, o 
mais tardar na data prevista no 
artigo 91.º, n.º 2 e, sem demora, qualquer 
alteração subsequente das mesmas.

Or. en

Justificação

(Ver alteração 11 do relator ao considerando 18.) Esta cláusula assegura que as leis 
existentes em matéria de liberdade de informação e acesso a documentos permanecem 
inalteradas.
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Alteração 2970
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Cabe aos Estados-Membros determinar as 
condições relativas ao tratamento de um 
número nacional de identificação ou de 
qualquer outro elemento de identificação 
de aplicação geral.

Or. en

Alteração 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
O tratamento dos dados pessoais e o 

princípio do direito de acesso público aos 
documentos oficiais

O presente regulamento permite ter em 
consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas 
disposições. Os dados pessoais que 
constem de documentos na posse de uma 
autoridade pública ou de um organismo 
público podem ser divulgados pela 
referida autoridade ou organismo em 
conformidade com a legislação do 
Estado-Membro ao qual a autoridade 
pública ou o organismo público está 
sujeito. A referida legislação deve 



PE506.173v03-00 16/115 AM\929832PT.doc

PT

conciliar o direito à proteção dos dados 
pessoais com o princípio do direito de 
acesso público a documentos oficiais.

Or. en

Alteração 2972
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 81

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 81.º Suprimido
Tratamento de dados pessoais relativos à 
saúde
1. Nos limites do presente regulamento, e 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea h), o tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde deve ter por base o 
direito da União ou a legislação de um 
Estado-Membro, que deve prever medidas
adequadas e específicas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados, e 
ser necessário:
(a) Para efeitos de medicina preventiva ou 
do trabalho, diagnósticos médicos, 
prestação de cuidados de saúde ou 
tratamentos médicos, ou gestão de 
serviços da saúde e sempre que o 
tratamento desses dados for efetuado por 
um profissional da saúde sujeito ao 
segredo profissional, ou por outra pessoa 
igualmente sujeita a uma obrigação de 
confidencialidade equivalente, ao abrigo 
da legislação ou regulamentação do 
Estado-Membro estabelecida pelas 
autoridades nacionais competentes; ou
(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar 
um elevado nível de qualidade e 
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segurança, nomeadamente para os 
medicamentos ou os equipamentos 
médicos; ou
(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.
2. O tratamento de dados pessoais no 
domínio da saúde que se revele necessário 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, como a criação de 
registos de doentes para melhoria de 
diagnósticos, distinguir entre tipos de 
doenças semelhantes e elaborar estudos 
para terapias, estão sujeitos às condições 
e garantias previstas no artigo 83.º.
3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, 
alínea b), bem como o tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 2973
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Para efeitos de medicina preventiva ou 
do trabalho, diagnósticos médicos, 
prestação de cuidados de saúde ou 
tratamentos médicos, ou gestão de serviços 
da saúde e sempre que o tratamento desses 

(a) Para efeitos de medicina preventiva ou 
do trabalho, de investigação científica,
diagnósticos médicos, prestação de 
cuidados de saúde ou tratamentos médicos, 
ou gestão de serviços da saúde e sempre 
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dados for efetuado por um profissional da
saúde sujeito ao segredo profissional, ou 
por outra pessoa igualmente sujeita a uma 
obrigação de confidencialidade 
equivalente, ao abrigo da legislação ou 
regulamentação do Estado-Membro 
estabelecida pelas autoridades nacionais 
competentes; ou

que o tratamento desses dados for efetuado 
por um profissional da saúde sujeito ao 
segredo profissional, ou por outra pessoa 
igualmente sujeita a uma obrigação de 
confidencialidade equivalente, ao abrigo da 
legislação ou regulamentação do 
Estado-Membro estabelecida pelas 
autoridades nacionais competentes; ou

Or. fr

Alteração 2974
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Sob reserva da exceção prevista no 
n.º 1, alínea b), os dados que recaem nas 
categorias de dados cobertas pelos 
artigos 8.º e 9.º só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica com o
consentimento dos titulares dos dados. 
Esse consentimento pode ser dado apenas 
uma vez no âmbito de investigações de 
conteúdo específico.

Or. en

Alteração 2975
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 
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elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos; ou

elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos e nos casos em 
que o tratamento desses dados é efetuado 
por uma pessoa sujeita à 
confidencialidade; ou

Or. fr

Alteração 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 
elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos; ou

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, entre as quais a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 
elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos; ou

Or. es

Alteração 2977
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por razões de interesse público no 
domínio da saúde pública, tais como a 
proteção contra ameaças transfronteiriças 
graves para a saúde, ou para assegurar um 
elevado nível de qualidade e segurança, 
nomeadamente para os medicamentos ou 
os equipamentos médicos; ou

(b) (Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. fr

Alteração 2978
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença e a prestação de serviços 
de saúde.

Or. en

Alteração 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença e a prestação de serviços 
de saúde. Esses tratamentos de dados 
pessoais relativos à saúde autorizados por 
motivos de interesse público não devem 
ter por resultado serem tratados para 
outros fins por terceiros, nomeadamente 
empregadores, companhias de seguros e 
entidades bancárias.
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Or. en

Justificação

É preciso reiterar o considerando 123 no âmbito do artigo 81.º. Este confirma que os dados 
pessoais relativos à saúde não podem ser utilizados para outros fins por terceiros, tais como 
empregadores, companhias de seguros e entidades bancárias.

Alteração 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, para 
assegurar a sua missão conforme definida 
na legislação nacional dos 
Estados-Membros, incluindo a qualidade e 
a rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

Or. en

Justificação

Na sua forma atual, o artigo 81.º, n.º 1, alínea c), indica que o tratamento de dados relativos 
à saúde é necessário para a proteção social, mas a sua formulação pode ser considerada 
restritiva.

Alteração 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
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especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença e a prestação de serviços 
de saúde.

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 2982
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença, bem como no contexto 
das funções definidas pela legislação dos 
Estados-Membros no domínio da proteção 
social.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa assegurar uma maior flexibilidade aos Estados-Membros no contexto da 
utilização de dados pessoais no domínio da proteção social, que a complexidade e finalidade 
da mesma exigem.

Alteração 2983
Marie-Christine Vergiat
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Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade e a 
rentabilidade quanto aos métodos 
utilizados para regularizar pedidos de 
prestações e de serviços no regime de 
seguro de doença.

(c) Por outras razões de interesse público 
em domínios como a segurança social, em 
especial para assegurar a qualidade quanto 
aos métodos utilizados para regularizar 
pedidos de prestações e de serviços no 
regime de seguro de doença.

Or. fr

Justificação

A qualidade e a segurança devem fazer parte das garantias fundamentais em matéria de 
proteção dos dados e ainda mais no que diz respeito aos dados relativos à saúde, cujo 
caráter muito sensível é conveniente salientar. Estas garantias e as medidas que visam 
concretizá-las revestem-se de uma importância acrescida no contexto atual de 
desenvolvimento da saúde em linha, que necessita de melhorar a seguranças desses dados.

Alteração 2984
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Para efeitos de celebração, ou de 
desempenho, de contratos de seguros, 
nomeadamente a fim de realizar uma 
avaliação dos riscos segurados, o cálculo 
dos prémios, a resolução de reclamações e 
o pagamento de prestações, bem como a 
prevenção e deteção de fraudes 
relacionadas com contratos de seguros.

Or. en

Justificação

O tratamento de dados pertinentes relativos à saúde é fundamental, por exemplo, para a 
prestação de serviços de seguros (como o seguro de vida) e deve ser permitido, para efeitos 
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de avaliação dos riscos segurados, o cálculo de prémios, a resolução de reclamações e o 
pagamento de prestações sem a obrigação de solicitar o consentimento explícito, específico e 
esclarecido do titular dos dados antes de todos os tratamentos.

Alteração 2985
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais no 
domínio da saúde que se revele necessário 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, como a criação de 
registos de doentes para melhoria de 
diagnósticos, distinguir entre tipos de 
doenças semelhantes e elaborar estudos 
para terapias, estão sujeitos às condições e 
garantias previstas no artigo 83.º.

2. Sem prejuízo de eventuais isenções ou 
derrogações aplicadas nos termos do 
artigo 80.º, o tratamento de dados pessoais 
no domínio da saúde que se revele 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica, como a 
criação de registos de doentes para 
melhoria de diagnósticos, distinguir entre 
tipos de doenças semelhantes e elaborar 
estudos para terapias, estão sujeitos às 
condições e garantias previstas no 
artigo 83.º.

Or. en

Justificação

É preciso deixar claro que o artigo 81.º não restringe o artigo 80.º, mas sim que o 
complementa.

Alteração 2986
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais no 
domínio da saúde que se revele necessário 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, como a criação de 

2. O tratamento de dados pessoais no 
domínio da saúde que se revele necessário 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica é lícito, embora 
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registos de doentes para melhoria de 
diagnósticos, distinguir entre tipos de 
doenças semelhantes e elaborar estudos 
para terapias, estão sujeitos às condições e 
garantias previstas no artigo 83.º.

apenas deva ser permitido com o 
consentimento do titular dos dados e sob 
reserva das condições e garantias previstas 
no artigo 83.º.

Or. en

Alteração 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando for pedido ao titular dos 
dados que dê o seu consentimento para o 
tratamento dos dados pessoais relativos à 
saúde, deve estar disponível a opção de 
consentimento geral. Os Estados-
Membros podem, em qualquer caso, 
prever exceções à exigência de 
consentimento para utilização de dados 
pessoais para fins de investigação, 
conforme referido no n.º 2, relativamente 
a investigação que se reveste de elevado 
interesse público. Essas isenções em 
relação ao tratamento devem estar 
sujeitas a uma exigência de que este seja 
efetuado, caso se revele razoável, 
recorrendo a dados anónimos e sob 
pseudónimo. Os dados têm de ser 
tornados anónimos e colocados sob 
pseudónimos de acordo com as mais 
elevadas normas técnicas e devem ser 
tomadas todas as medidas necessárias 
para prevenir a reidentificação dos 
titulares dos dados.

Or. en

Justificação

O «consentimento geral» é uma solução prática para proteger e fomentar a investigação no 
domínio da saúde.
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Alteração 2988
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A recolha e a reutilização dos dados 
relativos à saúde para fins comerciais não 
são compatíveis com o presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração 2989
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, 
alínea b), bem como o tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos no 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 2990
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, 
alínea b), bem como o tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos no 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea 
b), bem como o tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos no n.º 1.

Suprimido

Or. es

Alteração 2992
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, 
alínea b), bem como o tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, 
alínea b), bem como o tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos no 
n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 2994
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea 

Suprimido
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b), bem como o tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos no n.º 1.

Or. fr

Alteração 2995
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea b), 
bem como o tratamento de dados pessoais 
para os efeitos referidos no n.º 1.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea b).

Or. en

Alteração 2996
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea b), 
bem como o tratamento de dados pessoais 
para os efeitos referidos no n.º 1.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, depois de solicitado um 
parecer ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente outras 
razões de interesse público no domínio da 
saúde pública na aceção do n.º 1, alínea b), 
bem como o tratamento de dados pessoais 
para os efeitos referidos no n.º 1.
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Or. en

Alteração 2997
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Um responsável pelo tratamento ou 
subcontratante pode transferir dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional para fins 
sanitários se:
(a) Não for possível alcançar esses fins de 
forma razoável através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado 
de permitir a identificação do titular dos 
dados;
(b) O destinatário não tiver acesso 
razoável a dados que permitam atribuir 
informação a um titular dos dados 
identificado ou identificável; e
(c) As cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
proíbem a reidentificação do titular dos 
dados e limitam o tratamento dos dados 
em conformidade com as condições e 
garantias dispostas no presente artigo.

Or. en

Justificação

A transferência de dados sob pseudónimo para efeitos de investigação é lícita.

Alteração 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock
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Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Nos limites do presente regulamento, 
os dados pessoais podem ser objeto de 
tratamento para efeitos das obrigações 
regulamentares antes e após 
comercialização por parte de um 
fabricante, relativamente à avaliação 
clínica de dispositivos médicos.

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 2999
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 81-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 81.º-A
Tratamento de dados para fins de 

aplicação da lei
O tratamento de dados pessoais pelos 
tribunais e oficiais de justiça está sujeito 
ao direito processual adotado na União 
Europeia e nos Estados-Membros. Este 
garante um equilíbrio adequado entre a 
exigência do respeito do direito de ser 
ouvido, a proteção de dados pessoais e a 
obrigação de garantir uma proteção 
jurídica efetiva.

Or. de

Justificação

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
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Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Alteração 3000
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 81-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 81.º-B
Tratamento de dados no âmbito da 

aplicação/execução de penas
Os Estados-Membros, de acordo com as 
regras estabelecidas no presente 
regulamento, podem adotar normas 
legislativas específicas estabelecendo as 
condições para o tratamento de dados 
pessoais pelos tribunais, pelas delegações 
do Ministério Público e pelos 
estabelecimentos prisionais no âmbito da 
aplicação/execução de penas.

Or. de

Alteração 3001
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º Suprimido
Tratamento de dados em matéria de 
emprego
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1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.
2. Cada Estado-Membro comunicará à 
Comissão as disposições legislativas 
adotadas nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2, e transmitirá sem demora qualquer 
alteração subsequente suscetível de afetar 
essas disposições.
3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Or. en

Justificação

A harmonização das bases jurídicas em toda a Europa através do presente regulamento deve 
incluir a proteção de dados em matéria de emprego. Portanto, o presente artigo é suprimido

Alteração 3002
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa ou de convenções coletivas, 
regras específicas para o tratamento de 
dados pessoais dos assalariados no 
contexto laboral, nomeadamente para
efeitos de recrutamento, celebração do 
contrato de trabalho, incluindo o respeito 
das obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionados com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

Or. en

Alteração 3003
Claude Moraes

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

1. Em conformidade com as normas 
previstas no presente regulamento, os 
Estados-Membros podem, em 
conformidade com o direito e as práticas 
nacionais, regulamentar o tratamento de 
dados pessoais dos assalariados no 
contexto laboral, nomeadamente para 
efeitos de recrutamento, celebração do
contrato de trabalho, incluindo o respeito 
das obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionados com 
o emprego, bem como para efeitos de 
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cessação da relação de trabalho.

Or. en

Alteração 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros ou uma convenção 
coletiva entre empregadores e 
trabalhadores podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, condenação 
penal, saúde e segurança no trabalho, para 
efeitos de exercício e gozo, individual ou 
coletivo, dos direitos e benefícios 
relacionados com o emprego, bem como 
para efeitos de cessação da relação de 
trabalho.

Or. en

Alteração 3005
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 

1. Em conformidade com as normas 
previstas no presente regulamento, os 
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legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

Estados-Membros podem, em 
conformidade com o direito e as práticas 
nacionais, adotar regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionados com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho. 

Isto sem prejuízo do direito de os 
Estados-Membros promoverem e 
permitirem convenções coletivas 
celebradas entre parceiros sociais, que 
sejam mais favoráveis aos trabalhadores. 
O nível de proteção do presente 
regulamento deve representar a norma 
mínima prevista por lei e por convenções 
coletivas.

Or. en

Alteração 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 

1. Os Estados-Membros, na observância 
das regras previstas no presente 
regulamento, podem adotar, por via 
legislativa, disposições jurídicas
específicas para o tratamento de dados 
pessoais dos assalariados no contexto 
laboral, nomeada, mas não 
exclusivamente, para efeitos de 
recrutamento e candidaturas no âmbito do 
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convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com o 
emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

grupo de empresas, celebração do contrato 
de trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei e por 
convenções coletivas, acordos a nível das 
empresas e convenções coletivas de 
trabalho, gestão, planeamento e 
organização do trabalho, saúde e segurança 
no trabalho, para efeitos de exercício e 
gozo, individual ou coletivo, dos direitos e 
benefícios relacionado com o emprego, 
bem como para efeitos de cessação da 
relação de trabalho.

O nível de proteção não deve ser inferior 
ao garantido pelo presente regulamento.
O direito dos Estados-Membros de 
preverem disposições mais favoráveis em 
matéria de proteção dos trabalhadores, 
aquando do tratamento de dados pessoais 
no contexto laboral, não é afetado.
Sem prejuízo das demais disposições do 
presente regulamento, as disposições 
legislativas adotadas pelos Estados-
Membros a que se refere o n.º 1 refletem, 
pelo menos, as seguintes normas 
mínimas:

Or. de

Alteração 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral,
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 

1. Os Estados-Membros podem, em 
conformidade com o direito e as práticas 
nacionais, adotar regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no mercado de trabalho,
nomeadamente, mas não exclusivamente,
para efeitos de recrutamento, celebração do 
contrato de trabalho, incluindo o respeito 
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obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

das obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionados com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho. O presente 
regulamento reconhece o papel dos 
parceiros sociais. Nos países onde se 
deixou ao critério das partes no mercado 
de trabalho a regulamentação dos salários 
e de outras condições de trabalho através 
de convenções coletivas, as obrigações e 
os direitos dos parceiros sociais 
decorrentes das convenções coletivas 
devem ser tomados em especial 
consideração aquando da aplicação do 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f).

Or. en

Alteração 3008
Jean Lambert

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 

1. Na observância das regras previstas no 
presente regulamento e tendo em conta os 
princípios da proporcionalidade, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
de disposições legislativas, regras 
específicas para o tratamento de dados 
pessoais dos assalariados no contexto 
laboral, nomeadamente, mas não 
exclusivamente, para efeitos de 
recrutamento e avaliação no âmbito do 
grupo de empresas coligadas, celebração 
do contrato de trabalho, incluindo o 
respeito das obrigações previstas por lei e 
por convenções coletivas, acordos de 
empresa e convenções coletivas em 
conformidade com o direito e as práticas 
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cessação da relação de trabalho. nacionais, gestão, planeamento e 
organização do trabalho, saúde e segurança 
no trabalho, para efeitos de exercício e 
gozo, individual ou coletivo, dos direitos e 
benefícios relacionados com o emprego, 
bem como para efeitos de cessação da 
relação de trabalho.

O direito dos Estados-Membros - ou dos 
parceiros sociais através de contratos 
coletivos - de preverem disposições mais 
favoráveis em matéria de proteção dos 
trabalhadores a respeito do tratamento de 
dados pessoais no contexto laboral não é 
afetado.

Or. en

Alteração 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionado com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

1. Em conformidade com as normas 
previstas no presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar, por via 
legislativa, regras específicas para o 
tratamento de dados pessoais dos 
assalariados no contexto laboral, 
nomeadamente para efeitos de 
recrutamento, celebração do contrato de 
trabalho, incluindo o respeito das 
obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
e organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho, para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, 
dos direitos e benefícios relacionados com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho.

Or. en



PE506.173v03-00 40/115 AM\929832PT.doc

PT

Alteração 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O direito dos Estados-Membros de 
preverem disposições mais favoráveis em 
matéria de proteção dos trabalhadores, 
aquando do tratamento de dados pessoais 
no contexto laboral, não é afetado.

Or. de

Alteração 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Não é permitida a definição de perfis 
no contexto laboral.

Or. de

Alteração 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É proibido o tratamento pelo 
empregador, em contexto laboral, dos 
dados que se seguem:
(a) Dados tratados sem fornecimento de 
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informação prévia ao trabalhador, nos 
termos do artigo 14.º;
(b) Dados genéticos;
(c) Dados médicos;
(d) Controlo de representantes sindicais e 
de trabalhadores na sua função, 
incluindo a inscrição de trabalhadores em 
listas negras.

Or. en

Alteração 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dados dos assalariados só podem 
ser tratados de forma e para finalidades 
que sejam:
(a) Obrigatórias com base na legislação 
nacional; ou
(b) Necessárias para a justificação, 
concretização ou cessação da relação de 
trabalho; ou
(c) Necessárias para o cumprimento das 
obrigações resultantes do contrato de 
trabalho ou para o exercício de direitos 
resultantes da relação de trabalho; ou
(d) Necessárias para o funcionamento 
correto de sistemas de tecnologias da 
informação; ou
(e) Necessárias para os serviços internos 
da empresa utilizados voluntariamente 
pelo assalariado.

Or. de
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Alteração 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. É proibido o tratamento pelo 
empregador, ou por uma terceira parte 
direta ou indiretamente ligada a este ou a 
exercer funções por ordem ou em 
representação do empregador, em 
contexto laboral, dos dados que se 
seguem:
(a) Sem fornecimento de informação 
prévia ao trabalhador, nos termos do 
artigo 14.º;
(b) Controlo permanente dos 
trabalhadores ou do seu desempenho e 
comportamento, independentemente da 
tecnologia utilizada;
(c) Dados genéticos;
(d) Dados médicos;
(e) Controlo de representantes sindicais e 
de trabalhadores na sua função, 
incluindo a inscrição de trabalhadores em 
listas negras.
Esta situação aplica-se aos dados pessoais 
do trabalhador e de um candidato a 
emprego.

Or. en

Alteração 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os dados pessoais dos trabalhadores, 
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especialmente os dados sensíveis, como a 
orientação política e filiação e as 
atividades sindicais, não devem, de forma 
alguma, ser utilizados para inscrever os 
trabalhadores nas chamadas «listas 
negras», e coibi-los ou afastá-los de um 
futuro emprego. O tratamento, a 
utilização no contexto laboral, a produção 
e a difusão de «listas-negras» de 
trabalhadores não se encontram 
autorizados. Os Estados-Membros devem 
efetuar controlos e adotar sanções 
adequadas em conformidade com o 
disposto no artigo 79.º, n.º 6, a fim de 
garantir a aplicação efetiva do presente 
número.

Or. de

Alteração 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Tratamento de dados no contexto da 
segurança social
Os Estados-Membros podem, de acordo 
com as regras estabelecidas no presente 
regulamento, adotar normas legislativas 
específicas individualizando as condições 
para o tratamento de dados pessoais pelas 
suas instituições e departamentos públicos 
e privados no contexto da segurança 
social, se estas forem executadas no 
interesse público.
Cada Estado-Membro comunicará à 
Comissão as disposições legislativas 
adotadas nos termos do primeiro 
parágrafo, o mais tardar na data prevista 
no artigo 91.º, n.º 2, e transmitirá sem 
demora qualquer alteração subsequente 
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suscetível de afetar essas disposições.

Or. en

Justificação

O tratamento de dados no contexto da segurança social é efetuado quer por organismos 
públicos quer por organismos privados sem fins lucrativos.

Alteração 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sem prejuízo das demais disposições 
do presente regulamento, as disposições 
legislativas adotadas pelo Estados-
Membros referidas no nº 1 incluem, pelo 
menos, as seguintes normas mínimas:
(a) O tratamento de dados dos 
trabalhadores sem conhecimento destes 
não é admissível. A privacidade e a vida 
privada do titular dos dados devem ser 
sistematicamente protegidas;
(b) A vigilância ótica, por meios 
eletrónicos, das partes da empresa que 
não são acessíveis ao público e que 
servem principalmente para a 
organização da vida privada dos 
trabalhadores, como as instalações 
sanitárias, os vestiários, as salas de 
repouso e os quartos, não é admissível;
(c) A vigilância ótica, por meios 
eletrónicos, das partes da empresa que são 
acessíveis ao público ou das partes da 
empresa que não são acessíveis ao público 
e que não servem principalmente para a 
organização da vida privada dos 
trabalhadores, como zonas de entrada, 
átrios, escritórios, oficinas de fabrico, etc. 
só é admissível na medida em que for 
absolutamente necessária para a 
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segurança dos trabalhadores e da 
empresa;
(d) A vigilância das partes da empresa 
acessíveis ao público não deve, na medida 
do possível, abranger o trabalhador no 
seu posto de trabalho. Antes da realização 
da vigilância, o trabalhador deve ser 
informado sobre o momento da entrada 
em funcionamento dos instrumentos de 
vigilância e sobre a duração da mesma;
(e) A vigilância acústica, por meios 
eletrónicos, só é admissível por razões 
imperiosas de segurança pública, por 
exemplo, em cabinas de pilotagem de 
aviões. A vigilância secreta não é 
admissível, em caso algum;
(f) Não é admissível qualquer vigilância 
dos representantes dos trabalhadores 
previstos no direito da União ou nas 
legislações e práticas nacionais, incluindo 
representantes sindicais, relacionada com 
o exercício da sua atividade de 
representação. O mesmo se aplica à 
elaboração de chamadas listas negras;
(g) Os dados médicos dos trabalhadores, 
sobretudo aqueles que foram recolhidos 
no âmbito de exames da medicina do 
trabalho nos termos do artigo 81.º, n.º 1, 
alínea a), não devem ser revelados nem 
sequer ao empregador;
(h) A definição de perfis, assim como 
processos de tratamento que visam o 
controlo permanente dos trabalhadores, 
do seu desempenho ou do seu 
comportamento, não são admissíveis. Esta 
regra aplica-se independentemente da 
tecnologia utilizada.

Or. de

Alteração 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. É proibida a vigilância para o 
controlo do desempenho dos 
trabalhadores.

Or. de

Alteração 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Nos casos referidos nas alíneas b) a 
e) do n.º 1-A e nos limites estabelecidos 
pelo presente regulamento, as legislações 
nacionais ou acordos coletivos entre 
empregadores e trabalhadores podem 
estabelecer, caso estejam previstos por lei, 
princípios de admissibilidade para 
procedimentos concretos, conceção de 
procedimentos ou formas de aplicação ou 
declarar proibições de tratamento.

Or. de

Alteração 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. O tratamento de dados dos 
trabalhadores sem conhecimento destes 
não é admissível. A vida privada e 
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privacidade dos trabalhadores devem ser 
sistematicamente protegidas.

Or. de

Alteração 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Se numa empresa existir um órgão 
de representação dos trabalhadores criado 
de acordo com a legislação do Estado-
Membro, o tratamento pelo empregador 
só é admissível se forem respeitados os 
direitos de participação previstos por lei.

Or. de

Alteração 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. A vigilância ótica e/ou acústica 
aberta, por meios eletrónicos, das partes 
da empresa que não são acessíveis ao 
público e que servem principalmente para 
a organização da vida privada dos 
trabalhadores, como as instalações 
sanitárias, os vestiários, as salas de 
repouso e os quartos, não é admissível. A 
vigilância ótica e/ou acústica aberta, por 
meios eletrónicos, das partes da empresa 
acessíveis ao público ou das partes da 
empresa que não são acessíveis ao público 
e que não servem principalmente para a 
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organização da vida privada dos 
trabalhadores, como zonas de entrada, 
átrios, escritórios, oficinas de fabrico, etc. 
só é admissível por razões de segurança 
dos trabalhadores e da empresa. Se não 
for indispensável, a vigilância das partes 
da empresa acessíveis ao público não deve 
abranger o trabalhador no seu posto de 
trabalho. Antes da realização da 
vigilância, o trabalhador deve ser 
informado sobre o momento da entrada 
em funcionamento dos instrumentos de 
vigilância e sobre a duração da mesma. 
Os registos da vigilância devem ser 
apagados após um curto período de 
tempo, o mais tardar, dentro de um mês 
após a realização da mesma. A vigilância 
secreta não é admissível, em caso algum.

Or. de

Alteração 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Se houver a intenção de transmitir 
dados de trabalhadores a entidades fora 
do âmbito de aplicação do presente 
regulamento, deve proceder-se sempre a 
uma análise pelo delegado para a 
proteção de dados do empregador, nos 
termos do disposto no artigo 33.º.

Or. de

Alteração 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. Se as empresas procederem à recolha 
ou ao tratamento de dados pessoais no 
quadro de exames médicos ou testes de 
aptidão previstos por lei, devem esclarecer 
previamente o candidato ou trabalhador 
sobre as finalidades da utilização dos 
dados e, seguidamente, comunicar-lhe e 
explicar-lhe esses dados, acompanhados 
dos resultados. É proibida a recolha de 
dados para fins de ensaios e análises 
genéticas.
A recolha e o tratamento de dados 
pessoais no quadro de exames médicos 
e/ou testes de aptidão deverão ser 
necessários para a proteção da saúde no 
local de trabalho e para cuidados de 
saúde preventivos no contexto laboral. O 
empregador não pode ter o acesso direto 
aos dados. Os dados de candidatos devem 
ter o mesmo tratamento dos dados de 
trabalhadores.
É proibida a recolha de dados de saúde 
com vista à preparação do despedimento 
por razões de saúde.

Or. de

Alteração 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. Os dados sobre o comportamento ou 
o desempenho de trabalhadores 
recolhidos ou tratados violando o presente 
regulamento não podem ser utilizados 
nem processos judiciais, nem 



PE506.173v03-00 50/115 AM\929832PT.doc

PT

extrajudiciais.

Or. de

Alteração 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-G. É possível regulamentar através de 
disposições legais, em especial através de 
acordo coletivo, a questão de saber se e 
em que medida a utilização do telefone, 
do correio eletrónico, da Internet e dos 
demais serviços de telecomunicações 
também é autorizada para fins privados. A 
utilização para fins privados também pode 
ser autorizada através de contratos de 
trabalho. Se a utilização para fins 
privados for autorizada, o tratamento dos 
dados relativos ao tráfego só deve ser 
autorizado para garantir a segurança dos 
dados, assegurar o bom funcionamento 
das redes e serviços de telecomunicações e 
para fins de faturação, após informação 
prévia ao trabalhador. Além disso, é 
proibida a análise de conteúdo de 
mensagens de correio eletrónico privadas.

Or. de

Alteração 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-G (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-G. De acordo com o artigo 76.º, os 
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órgãos de representação dos 
trabalhadores ou os sindicatos estão 
habilitados a exercer direitos por conta 
dos trabalhadores por eles representados.

Or. de

Alteração 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-H. É proibida a recolha e o tratamento 
de informações/dados sobre trabalhadores 
ou candidatos através de redes sociais que 
não sejam portais especializados para a 
apresentação de candidaturas.

Or. de

Alteração 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-H (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-H. Sem prejuízo das disposições legais 
nacionais relativas aos direitos de 
participação de órgãos de representação 
dos trabalhadores, os mesmos devem ser 
envolvidas no processo de decisão:
(a) Sobre a designação do delegado para a 
proteção de dados na empresa de acordo 
com a secção 4;
(b) Sobre a criação e adaptação dos 
sistemas de tratamento de dados;
(c) Sobre a formulação de normas 
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empresariais vinculativas.

Or. de

Alteração 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-I (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-I. Não é permitido utilizar dados de 
trabalhadores que sejam inexatos ou cuja 
exatidão for contestada pelos mesmos ou 
dados obtidos de forma ilícita.

Or. de

Alteração 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-J (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-J. Os trabalhadores que rejeitaram ou 
responderam incorretamente a inquéritos 
ou a pedidos de informação não 
autorizados ou que contestaram a 
recolha/utilização não autorizada dos 
seus dados não podem ser prejudicados.

Or. de

Alteração 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1-K (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-K. Sem prejuízo dos direitos de 
informação e de consulta decorrentes do 
direito nacional do trabalho, a 
representação dos trabalhadores e o 
conselho de empresa europeu gozam dos 
seguintes direitos:
(a) Direito a serem consultados sobre a 
designação do delegado para a proteção 
de dados (artigo 35.º, n.º 7);
(b) Direito a um aconselhamento e 
informação regulares por parte do 
delegado para a proteção de dados na 
empresa;
(c) Direito de representação dos 
trabalhadores interessados perante um 
tribunal nacional (artigo 73.º) e 
possibilidade de interpor uma ação 
coletiva (artigo 75.º),
(d) Direito a serem consultados sobre a 
elaboração de regras vinculativas para as 
empresas (artigo 43.º).

Or. de

Alteração 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada Estado-Membro notifica à 
Comissão essas disposições do direito 
nacional que adote nos termos do n.º 1, o 
mais tardar na data prevista no 
artigo 91.º, n.º 2 e, sem demora, qualquer 
alteração subsequente das mesmas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 3034
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de exames médicos 
obrigatórios e testes de admissão de 
candidatos, o titular dos dados tem de ser 
informado antes da recolha dos dados.

Or. en

Alteração 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os sindicatos têm direito a 
representar o funcionário na 
apresentação de queixas à autoridade de 
supervisão ou na interposição de uma 
ação judicial. Além disso, têm direito a 
intentar ações coletivas.

Or. en

Alteração 3036
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A recolha e a reutilização dos dados 
relacionados com o emprego para fins 
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comerciais não são compatíveis com o 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 3037
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A vigilância ótica aberta, por meios 
eletrónicos, ou os dispositivos biométricos 
apenas são permitidos em casos 
excecionais e com o consentimento dos 
representantes dos trabalhadores. As 
condições para a aplicação do controlo 
são estabelecidas através de legislação ou 
de convenções coletivas.

Or. en

Alteração 3038
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Suprimido

Or. en
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Alteração 3039
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Suprimido

Or. es

Alteração 3041
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Alteração 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Or. en

Alteração 3044
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis às 
garantias relativas ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos previstos no n.º 1.

Suprimido

Or. fr

Alteração 3045
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os sindicatos têm direito a 
representar os trabalhadores em causa na 
comunicação de queixas à autoridade de 
supervisão ou na interposição de uma 
ação judicial.

Or. en

Alteração 3046
Dimitrios Droutsas
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Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Por proposta da Comissão, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
reexaminam o presente artigo, o mais 
tardar dois anos a contar da data referida 
no artigo 91.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 3047
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º-A
Tratamento de dados no contexto da 

segurança social
1. Os Estados-Membros podem, de acordo 
com as regras estabelecidas no presente 
regulamento, adotar normas legislativas 
específicas, particularizando as condições 
para o tratamento de dados pessoais pelas 
suas instituições e departamentos públicos 
no contexto da segurança social se estas 
forem executadas no interesse público.
2. Cada Estado-Membro notifica a 
Comissão das regras que adotar na 
legislação nacional nos termos do n.º 1, o 
mais tardar na data prevista no 
artigo 91.º, n.º 2 e qualquer alteração 
subsequente das mesmas, no prazo de um 
mês após a adoção da alteração.

Or. hu

Justificação

«Sem demora» não é um conceito tangível. Deve estabelecer-se um prazo concreto.
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Alteração 3048
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 82.º-A
Tratamento de dados no contexto da 

segurança social
1. Os Estados-Membros podem, de acordo 
com as regras estabelecidas no presente 
regulamento, adotar normas legislativas 
específicas que preveem as condições para 
o tratamento de dados pessoais pelas suas 
instituições e departamentos públicos e 
privados no contexto da segurança social 
se estas forem executadas no interesse 
público.

2. Cada Estado-Membro comunicará à 
Comissão as disposições legislativas 
adotadas nos termos do n.º 1, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, n.º 
2, e transmitirá sem demora qualquer 
alteração subsequente suscetível de afetar 
essas disposições.

Or. fr

Justificação

A presente alteração utiliza o essencial da alteração 333 do relator. No entanto, não 
restringe o tratamento apenas às instituições e serviços públicos de segurança social, mas 
também aos organismos privados como as caixas de previdência.

Alteração 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 83 – título
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Texto da Comissão Alteração

 Tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística e científica.

Tratamento para fins históricos, 
estatísticos e científicos.

Or. en

Justificação

A redação da Comissão não é clara e deixa margem para interpretações. É pouco claro se se 
refere a investigação histórica, investigação estatística e investigação científica. Se for este o 
caso, constituiria uma restrição de

Alteração 3050
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. Os dados pessoais só podem ser objeto 
de tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

Or. en

Alteração 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins históricos, estatísticos 
ou científicos se:

Or. en
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Alteração 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica se:

1. 1. Nos limites do presente regulamento, 
os dados pessoais só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica, bem 
como de investigação oficial ou 
administrativa prejudicial para a 
determinação da filiação natural, se:

Or. es

Alteração 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não for possível alcançar esses fins de 
outro modo através do tratamento de dados 
que não permita ou tenha deixado de 
permitir a identificação da pessoa em 
causa;

(a) Não for possível alcançar esses fins de 
outro modo através do tratamento de dados 
anónimos;

Or. en

Alteração 3054
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável forem 
conservados separados de outras 
informações, desde que esses fins possam 
ser atingidos deste modo.

Suprimido

Or. en

Justificação

A obrigação de o responsável pelo tratamento de dados separar dados identificáveis de outra 
informação antes de poderem ser objeto de tratamento para fins históricos, estatísticos ou 
científicos constitui um encargo desproporcionado e potencialmente demasiado oneroso.

Alteração 3055
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável forem 
conservados separados de outras 
informações, desde que esses fins possam 
ser atingidos deste modo.

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável, quando 
possível em termos técnicos e práticos,
forem conservados separados de outras 
informações, desde que esses fins possam 
ser atingidos deste modo.

Or. en

Alteração 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável forem 
conservados separados de outras 
informações, desde que esses fins possam 
ser atingidos deste modo.

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável forem 
conservados separados de outras 
informações, desde que esses fins possam 
ser atingidos deste modo. Os dados 
pessoais objeto de tratamento no contexto 
de uma investigação oficial ou 
administrativa prejudicial para a 
determinação da filiação natural só serão 
comunicados aos titulares de dados 
quando for necessário e sem prejuízo da 
apresentação de uma denúncia penal 
quando tal estiver legalmente previsto.

Or. es

Alteração 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Caso os dados venham a ser 
tratados para fins de investigação 
científica, o projeto de investigação 
científica proposto tenha recebido um 
parecer favorável por parte de um comité 
de ética independente para a investigação.

Or. en

Justificação

Esta alteração reflete o papel dos comités de ética, que são uma salvaguarda importante que 
sustenta a utilização de dados pessoais em investigação sem consentimento específico. 
Combinada com a alteração ao considerando 124, a presente alteração torna o artigo mais 
coerente com a Declaração de Helsínquia – Princípios éticos aplicáveis à investigação 
médica em seres humanos, adotada pela Associação Médica Mundial em 2008.
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Alteração 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os dados pessoais forem tratados 
com o fim de gerar relatórios de dados 
agregados, totalmente compostos ou por 
dados anónimos, ou por dados sob 
pseudónimos, ou ambos.

Or. en

Alteração 3059
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Caso os dados venham a ser 
tratados para fins de investigação 
científica, o projeto de investigação 
científica proposto tenha recebido um 
parecer favorável por parte de um comité 
de ética independente para a investigação. 

Or. en

Alteração 3060
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A legislação dos Estados-Membros 
pode prever derrogações ao requisito de 



PE506.173v03-00 66/115 AM\929832PT.doc

PT

consentimento para fins de investigação, 
conforme referido no n.º 1-A, no que 
respeita à investigação que serve um 
interesse público excecional, nos casos em 
que essa investigação não possa ser 
efetuada de outra forma. Os dados em 
questão devem ser tornados anónimos. Se 
isto não for possível para efeitos dessa 
investigação, devem ser apresentados sob 
pseudónimo segundo as mais elevadas 
normas técnicas, devendo-se, além disso, 
tomar todas as medidas necessárias para 
evitar que o titular de dados possa ser 
reidentificado. Esse tratamento deve ser 
sujeito a uma autorização prévia da 
autoridade de controlo competente, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 3061
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Não for possível associar as 
informações tratadas a uma pessoa 
identificada ou identificável.

Or. fr

Alteração 3062
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados posterior para 
fins históricos, estatísticos ou científicos 
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não é considerado incompatível nos 
termos do artigo 5.º, n.º 1, alínea b), desde 
que o tratamento:
(a) Esteja de acordo com as condições e 
garantias do mesmo artigo; e
(b) Cumpra todas as outras legislações 
relevantes.

Or. en

Justificação

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Alteração 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos limites do presente regulamento, 
em especial deste artigo, os Estados-
Membros podem adotar regulamentos 
específicos no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais para fins de 
investigação científica, em particular de 
investigação da saúde pública.

Or. en

Alteração 3064
Cornelia Ernst
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados pessoais para 
fins de investigação social e de opinião é 
considerado lícito caso os dados sejam 
tornados anónimos o mais rapidamente 
possível, de modo a que a identificação 
dos titulares dos dados já não seja 
possível.

Or. en

Alteração 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados posterior para 
fins históricos, estatísticos ou científicos 
não é considerado incompatível com o 
artigo 5.º, n.º 1, alínea b), desde que o 
tratamento:
(a) Esteja de acordo com as condições e 
garantias do mesmo artigo; e
(b) Cumpra todas as outras legislações 
relevantes.

Or. en

Alteração 3066
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma pessoa pode dar consentimento 
para que dados sensíveis relativos a essa 
pessoa sejam utilizados para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica não especificados, sem que a 
pessoa receba informação relativa a cada 
projeto de investigação específico.

Or. en

Alteração 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O titular dos dados consentiu no 
tratamento dos dados para investigação 
histórica, estatística e científica. Para fins 
de investigação histórica, estatística e 
científica, é suficiente um único 
consentimento e não é necessário que seja 
dado consentimento explícito pelo titular 
dos dados todas as vezes ou notificar o 
titular dos dados, separadamente, antes do 
tratamento dos dados relacionados com 
fins de investigação. 

Or. en

Alteração 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Pode ser permitido um tratamento 
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posterior de dados pessoais sensíveis para 
fins de investigação médica, em 
conformidade com a legislação nacional e 
da UE pertinente e após parecer favorável 
de um comité de ética.

Or. en

Justificação

A reutilização de dados pessoais é extremamente importante quando surgem novas questões 
impossíveis de prever aquando da recolha dos dados. A condição para a reutilização deve ser 
estabelecida na legislação nacional e incluir investigação e aprovação de um comité de ética.

Alteração 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados posterior para 
fins de investigação histórica, estatística 
ou científica não é considerado 
incompatível com o artigo 5.º, n.º 1, 
alínea b), desde que o tratamento:
(a) Esteja de acordo com as condições e 
garantias do mesmo artigo; e
(b) Cumpra todas as outras legislações 
relevantes.

Or. en

Justificação

Clarificação

Alteração 3070
Nathalie Griesbeck

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)



AM\929832PT.doc 71/115 PE506.173v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que o tratamento 
posterior de dados para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica corresponder a um interesse 
geral muito elevado, e desde que as 
condições e as garantias deste artigo 
sejam respeitadas, não está sujeito à 
obrigação definida no artigo 5.º, n.º 1, 
alínea b).

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa não dificultar excessivamente a recolha de dados pessoais para fins de 
investigação, quando a mesma se afigure necessária e proporcionada.

Alteração 3071
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sob reserva da exceção prevista no 
n.º°1-B, os dados que recaem nas 
categorias de dados cobertas pelos 
artigos 8.º e 9.º só podem ser objeto de 
tratamento para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica com o 
consentimento dos titulares dos dados, 
salvo se forem tornados anónimos nos 
termos das normas técnicas adequadas e o 
mais rapidamente possível, para fins de 
investigação.

Or. en

Alteração 3072
Sarah Ludford
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Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não for possível alcançar esses fins de
outro modo através do tratamento de dados 
que não permita ou tenha deixado de 
permitir a identificação da pessoa em 
causa;

(a) Não for possível alcançar esses fins de 
modo razoável através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado de 
permitir a identificação da pessoa em 
causa; e

Or. en

Justificação

A presente alteração substitui um teste excessivamente rigoroso por outro mais exequível e 
razoável.

Alteração 3073
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos que efetuem 
investigações históricas, estatísticas ou 
científicas só podem publicar ou divulgar 
dados pessoais se:

Suprimido

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento, sem prejuízo das 
condições estabelecidas no artigo 7.º;
(b) A publicação dos dados pessoais for 
necessária para a apresentação de 
resultados da investigação ou para 
facilitar a investigação, desde que os 
interesses ou os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados não 
prevaleçam sobre o interesse da 
investigação; ou
(c) O titular dos dados tiver 
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disponibilizado publicamente os dados.

Or. en

Alteração 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os organismos que efetuem
investigações históricas, estatísticas ou 
científicas só podem publicar ou divulgar 
dados pessoais se:

2. Os organismos que utilizem dados 
pessoais para fins históricos, estatísticos 
ou científicos só podem publicar ou 
divulgar dados pessoais se:

Or. en

Alteração 3075
Petru Constantin Luhan

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um responsável pelo tratamento ou 
subcontratante pode transferir dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional para fins 
históricos, estatísticos ou científicos se:
(a) Não for possível alcançar esses fins de
outro modo através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado 
de permitir a identificação da pessoa em 
causa;
(b) O destinatário não tiver acesso 
razoável a dados que permitam atribuir 
informação a um titular de dados 
identificado ou identificável; e
(c) As cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
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subcontratante e o destinatário dos dados 
proíbem a reidentificação do titular dos 
dados e limitam o tratamento dos dados 
em conformidade com as condições e 
garantias dispostas no presente artigo.

Or. en

Alteração 3076
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando se pede ao titular dos dados 
que dê o seu consentimento para que os 
dados médicos sejam tratados 
exclusivamente para fins de investigação 
no domínio da saúde pública, a opção do 
consentimento geral pode ser colocada à 
disposição do titular dos dados para fins 
de investigação epidemiológica, 
translacional e clínica.
Se os dados pessoais forem recolhidos 
para fins estatísticos e de saúde pública, 
devem ser tornados anónimos 
imediatamente a seguir ao fim da sua 
recolha e das operações de controlo ou 
correspondência, exceto se os dados que 
permitem a identificação continuarem a 
ser necessários para fins estatísticos e de 
saúde pública, como a investigação 
epidemiológica, translacional e clínica.

Or. en

Alteração 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Um responsável pelo tratamento ou 
subcontratante pode transferir dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional para fins 
históricos, estatísticos ou científicos se:
(a) Não for possível alcançar esses fins de 
outro modo através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado 
de permitir a identificação da pessoa em 
causa;
(b) O destinatário não tiver acesso 
razoável a dados que permitam atribuir 
informação a um titular de dados 
identificado ou identificável; e
(c) As cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
proíbem a reidentificação do titular dos 
dados e limitam o tratamento dos dados 
em conformidade com as condições e 
garantias dispostas no presente artigo.

Or. en

Justificação

Um destinatário de dados codificados com chave, transferidos para fins de investigação 
científica, não tem como reidentificar os titulares e, ao abrigo desta alteração, não tem 
acesso à chave e está impedido contratualmente de reidentificar os titulares de dados. Esta 
alteração formalizaria um processo para assegurar razoavelmente que os dados codificados 
com chave não podem ser nem serão identificados novamente por destinatários localizados 
em países terceiros, permitindo a transferência destes dados sem qualquer encargo.

Alteração 3078
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem adotar 
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medidas específicas para regulamentar o 
tratamento de dados pessoais para fins 
históricos, estatísticos ou científicos, 
respeitando ao mesmo tempo as 
disposições dos n.os 1 e 2 do presente 
artigo, bem como os direitos 
fundamentais consagrados na Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que o titular dos dados tiver 
de dar o seu consentimento nos termos do 
presente artigo, deve estar disponível a 
opção de consentimento geral.

Or. en

Justificação

O «consentimento geral» é uma solução prática no contexto da investigação.

Alteração 3080
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A recolha e a reutilização dos dados 
de investigação histórica, estatística e 
científica para fins comerciais não são 
compatíveis com o presente regulamento.
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Or. fr

Alteração 3081
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Cada Estado-Membro comunicará à 
Comissão as disposições legislativas 
adotadas nos termos do n.º 1-B, o mais 
tardar na data prevista no artigo 91.º, 
n.º 2, e transmitirá sem demora qualquer 
alteração subsequente suscetível de afetar 
essas disposições.

Or. en

Alteração 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento, sem prejuízo das condições 
estabelecidas no artigo 7.º;

(a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento, sem prejuízo das condições 
estabelecidas no artigo 7.º; ou

Or. en

Alteração 3083
Cornelia Ernst

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) A publicação dos dados pessoais for 
necessária para a apresentação de 
resultados da investigação ou para 
facilitar a investigação, desde que os 
interesses ou os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados não 
prevaleçam sobre o interesse da 
investigação; ou

Suprimido

Or. en

Alteração 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O tratamento de dados posterior 
para fins históricos, estatísticos ou 
científicos não é considerado 
incompatível com o artigo 5.º, n.º 1, 
alínea b), desde que o tratamento:
(i) esteja de acordo com as condições e 
garantias do mesmo artigo; e
(ii) cumpra todas as outras legislações 
relevantes.

Or. en

Justificação

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.
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Alteração 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os dados pessoais forem tratados 
com o fim de gerar relatórios de dados 
agregados, totalmente compostos ou por 
dados anónimos, ou por dados sob 
pseudónimos, ou ambos.

Or. en

Justificação

O objetivo destes relatórios não é o de identificar ou encontrar as pessoas singulares. Para a 
elaboração dos relatórios, são reunidos conjuntos de dados individuais de forma anónima e 
sem impacto na privacidade. As análises de rede são um exemplo de relatórios de dados 
agregados.

Alteração 3086
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Suprimido

Or. en
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Alteração 3087
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 

Suprimido
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nas circunstâncias em causa.

Or. es

Alteração 3089
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 

Suprimido
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quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Or. en

Alteração 3091
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 3092
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 

Suprimido
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especificar mais concretamente os 
critérios e os requisitos aplicáveis ao 
tratamento de dados pessoais para os 
efeitos referidos nos n.os 1 e 2, bem como 
quaisquer restrições necessárias dos 
direitos de informação e de acesso do 
titular dos dados, e especificar mais 
detalhadamente as condições e garantias 
aplicáveis aos direitos do titular dos dados 
nas circunstâncias em causa.

Or. en

Alteração 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e os requisitos aplicáveis ao tratamento de 
dados pessoais para os efeitos referidos nos 
n.os 1 e 2, bem como quaisquer restrições 
necessárias dos direitos de informação e de 
acesso do titular dos dados, e especificar 
mais detalhadamente as condições e 
garantias aplicáveis aos direitos do titular 
dos dados nas circunstâncias em causa.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e os requisitos, isentar os requisitos 
técnicos aplicáveis ao tratamento de dados 
pessoais para os efeitos referidos nos n.os 1 
e 2, bem como quaisquer restrições
necessárias dos direitos de informação e de 
acesso do titular dos dados, e especificar 
mais detalhadamente as condições e 
garantias aplicáveis aos direitos do titular 
dos dados nas circunstâncias em causa.

Or. en

Alteração 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Um responsável pelo tratamento ou 
subcontratante pode transferir dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica se:
(a) Não for possível alcançar esses fins de 
forma razoável através do tratamento de 
dados que não permita ou tenha deixado 
de permitir a identificação da pessoa em 
causa;
(b) O destinatário não tiver acesso 
razoável a dados que permitam atribuir 
informação a um titular de dados 
identificado ou identificável; e
(c) As cláusulas contratuais entre o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e o destinatário dos dados 
proíbem a reidentificação do titular dos 
dados e limitam o tratamento dos dados 
em conformidade com as condições e 
garantias dispostas no presente artigo.

Or. en

Justificação

A transferência de dados sob pseudónimo para efeitos de investigação é lícita.

Alteração 3095
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. As disposições do presente artigo não 
prejudicam as isenções ou derrogações 
que os Estados-Membros podem 
determinar nos termos dos artigo 80.º, 
para conciliar o direito à proteção de 



AM\929832PT.doc 85/115 PE506.173v03-00

PT

dados pessoais com as regras que regem a 
liberdade de expressão, incluindo as 
relativas a liberdade de investigação 
académica.

Or. en

Justificação

Salienta que o artigo 83.º não restringe o artigo 80.º, mas sim que o complementa.

Alteração 3096
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A
Tratamento dos dados relativos a 
condenações penais para fins de 

prevenção da criminalidade financeira
Nos limites do presente regulamento e em 
conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea j), o tratamento de dados pessoais 
relacionados com condenações ou 
medidas de segurança conexas é 
permitido se forem previstas medidas 
adequadas para proteger os direitos e as 
liberdades fundamentais dos titulares de 
dados e se o mesmo for efetuado:
(a) Para efeitos de prevenção, 
investigação ou deteção de criminalidade 
financeira; ou
(b) Por motivos de interesse público, como 
a proteção contra ameaças 
transfronteiriças da criminalidade 
financeira e, em qualquer caso, deve ser 
necessariamente efetuado sem que seja 
solicitado o consentimento do titular dos 
dados, de modo a não pôr em causa esses 
objetivos.
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Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 3097
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A

Derrogações aos tratamentos de dados 
para fins de investigação histórica, 

estatística e científica
1. Os dados pessoais, além da duração 
necessária para a realização das 
finalidades do tratamento inicial para o 
qual foram recolhidos, podem ser objeto 
de tratamentos por parte dos serviços de 
arquivo que têm por função principal ou 
obrigação legal recolher, conservar e 
difundir arquivos no interesse geral, 
designadamente para a justificação dos 
direitos das pessoas ou para fins 
históricos, estatísticos ou científicos.
As funções de comunicação e difusão são 
exercidas cumprindo os regimes previstos 
pelos Estados-Membros em matéria de 
acesso, de comunicabilidade e difusão de 
documentos administrativos ou arquivos.
2. Esses tratamentos de dados pessoais 
não estão sujeitos aos artigos 5.º, alínea 
d), 23.º, 32.º, 33.º, 38.º e 53.º, n.º 1, alíneas 
f) e g).
3. Os Estados-Membros incentivam a 
elaboração, em especial por parte do 
grupo dos arquivos europeus, de códigos 
de conduta destinados a facilitar a 
implementação de regras em matéria de 
dados pessoais aplicáveis aos arquivos, a 
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fim de assegurar:
(a) A confidencialidade dos dados 
relativamente a terceiros;
(b) A autenticidade, integridade e boa 
conservação dos dados;
(c) A acessibilidade aos arquivos no 
contexto dos regimes de acesso aos 
documentos administrativos ou arquivos 
dos Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Alteração 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros devem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
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relativamente a responsáveis pelo 
tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

relativamente a responsáveis pelo 
tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

Or. en

Alteração 3099
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas para estabelecer os poderes de 
investigação das autoridades de controlo 
previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
relativamente a responsáveis pelo 
tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo. Estas regras são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 

1. Os Estados-Membros podem adotar, por 
via legislativa:
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atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

(a) Isenções ou derrogações às 
disposições sobre os princípios gerais do 
Capítulo II, os direitos do titular dos 
dados do Capítulo III, o responsável pelo 
tratamento e o subcontratante do 
Capítulo IV, a transferência de dados 
pessoais para países terceiros e 
organizações internacionais do 
Capítulo V, para o tratamento de dados 
pessoais que estão sujeitos a uma 
obrigação de sigilo profissional ou outra 
obrigação equivalente de sigilo por parte 
do responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante;
(b) Nos limites do presente regulamento,
regras específicas para estabelecer os 
poderes de investigação das autoridades de 
controlo previstos no artigo 53.º, n.º 2, 
relativamente a responsáveis pelo 
tratamento ou a subcontratantes sujeitos, ao 
abrigo de legislação nacional ou de regras 
adotadas pelas autoridades nacionais 
competentes, a uma obrigação de sigilo 
profissional ou outras obrigações de sigilo 
equivalentes, sempre que estas se revelem 
necessárias e proporcionais para conciliar 
direito de proteção de dados pessoais com 
a obrigação de sigilo.

Estas regras são aplicáveis apenas no que 
diz respeito aos dados pessoais recebidos 
pelo responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante, ou que este tenha recolhido 
no âmbito de uma atividade abrangida por 
essa obrigação de sigilo.

Or. en

Justificação

O sigilo profissional (por exemplo, dos notários e consultores fiscais) deve prevalecer sobre 
quaisquer disposições em matéria de proteção de dados. Esta situação é aplicável não só à 
possibilidade de os Estados-Membros adotarem regras específicas relativas aos poderes de 
investigação das autoridades de controlo sempre que estas estejam sujeitas a obrigações de 
confidencialidade, conforme já se encontra previsto no artigo 84.º, mas também à margem 
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para adaptar, se necessário, as regras materiais relativas à proteção de dados.

Alteração 3100
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 85

Texto da Comissão Alteração

Artigo 85.º Suprimido
Regras existentes sobre a proteção de 
dados das igrejas e associações religiosas
1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem continuar a 
ser aplicadas, desde que conformes com o 
disposto no presente regulamento.
2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a 
criação de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 85

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 85.º Suprimido
Regras existentes sobre a proteção de 
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dados das igrejas e associações religiosas
1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem continuar a 
ser aplicadas, desde que conformes com o 
disposto no presente regulamento.
2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a 
criação de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

A concessão de tratamento especial a qualquer tipo de igrejas ou comunidades religiosas 
neste contexto é inadequada. Os interesses das igrejas e de outros relativamente a dados 
sensíveis já estão incluídos no artigo 9.º.

Alteração 3102
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 85 – título

Texto da Comissão Alteração

Regras existentes sobre a proteção de 
dados das igrejas e associações religiosas

Regras sobre a proteção de dados das 
igrejas e associações religiosas

Or. nl

Alteração 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem continuar a 
ser aplicadas, desde que conformes com o 
disposto no presente regulamento.

1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem continuar a 
ser aplicadas, e, se necessário, 
modificadas, desde que conformes com o 
disposto no presente regulamento.

Or. es

Alteração 3104
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem, à data de entrada em 
vigor do presente regulamento, um 
conjunto completo de regras relacionadas 
com a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem continuar a
ser aplicadas, desde que conformes com o 
disposto no presente regulamento.

1. Sempre que, num Estado-Membro, as 
igrejas e associações ou comunidades 
religiosas apliquem um conjunto 
apropriado de regras relacionadas com a 
proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, essas regras podem ser aplicadas, 
desde que garantam um nível adequado 
de proteção de dados.

Or. nl

Justificação

Em virtude do princípio da subsidiariedade, o regulamento não pode obstar às disposições 
apropriadas dos Estados-Membros relativas ao tratamento de dados por parte das igrejas e 
das associações religiosas. Isto permite a garantia de um nível satisfatório de proteção de 
dados e, ao mesmo tempo, evita a imposição de um encargo desproporcionado às igrejas e 
associações religiosas que tratarão, essencialmente, os dados relativos aos seus próprios 



AM\929832PT.doc 93/115 PE506.173v03-00

PT

membros.

Alteração 3105
Bastiaan Belder

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a 
criação de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento.

Suprimido

Or. nl

Justificação

Não são as igrejas nem as associações religiosas que podem e devem criar autoridades de 
controlo independentes. O Capítulo VI indica que são os Estados-Membros os responsáveis 
pela criação e pelo funcionamento de uma ou mais autoridades de controlo.

Alteração 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Proposta de regulamento
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a criação 
de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento.

2. As igrejas e associações religiosas que 
apliquem um conjunto completo de regras 
nos termos do n.º 1, devem prever a criação 
de uma autoridade de controlo 
independente, nos termos do Capítulo VI 
do presente regulamento, ou então obter 
uma certificação suficiente para os 
tratamentos a efetuar em conformidade 
com o artigo 39.º.

Or. es
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Alteração 3107
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 85.º-A
Disposições gerais em matéria de direitos 

fundamentais
As disposições do presente regulamento 
garantem a aplicação coerente da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e os princípios jurídicos 
fundamentais conforme consagrados no 
artigo 6.º do Tratado da União Europeia.

Or. en

Alteração 3108
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Capítulo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

 ATOS DELEGADOS E ATOS DE 
EXECUÇÃO

ATOS DELEGADOS

Or. en

Justificação

Alteração transversal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, a fim de 
assegurar o pleno envolvimento do Parlamento Europeu no processo decisório.

Alteração 3109
Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

1. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, sob reserva das 
condições estabelecidas no presente 
artigo. 

Suprimido

2. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o 
artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o 
artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
3. A delegação de poderes a que se refere 
o artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o 
artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o 
artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A revogação produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
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Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela especificada. A decisão de 
revogação não prejudica a validade dos 
atos delegados já em vigor.
4. Logo que adote um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.
5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o 
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o 
artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o 
artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo do referido prazo, o Parlamento 
Europeu e o Conselho tiverem informado 
a Comissão de que não pretendem 
formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 3110
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 2. A delegação de poderes a que se refere o 
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artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 9, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. de

Alteração 3111
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, e o 
artigo 83.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.
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Or. fr

Justificação

Alteração relacionada com as alterações aos artigos 81.º, n.º 3 e 82.º, n.º 3.

Alteração 3112
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o 
artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o 
artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

2. A delegação de poderes a que se refere
[os artigos XXX] é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 3113
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
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9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.

9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 9, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, 
o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
A revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não prejudica a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. de

Alteração 3114
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o 
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o 
artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o 
artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 

3. A delegação de poderes a que se referem
[os artigos XXX] pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.
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artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados.  
A revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não prejudica a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 3115
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o 
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o 
artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o 
artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo do referido 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com [os artigos XXX] só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 12
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por seis meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.
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do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que o Conselho e o Parlamento Europeu dispõem de tempo 
suficiente para aprovar o ato delegado. Caso o Parlamento Europeu e o Conselho pretendam 
aprovar o ato delegado antes desse prazo, podem fazê-lo informando a Comissão de que não 
irão formular objeções ao ato delegado.

Alteração 3116
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, 
o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. O referido 
período deve ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º 3, o 
artigo 9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 
14.º, n.º 9, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, 
o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. O referido 
período deve ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.



PE506.173v03-00 102/115 AM\929832PT.doc

PT

Or. de

Alteração 3117
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, 
o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. O referido 
período deve ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 9, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, 
o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo do referido 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. O referido 
período deve ser prorrogado por dois 
meses por iniciativa do Parlamento 
Europeu ou do Conselho.

Or. de

Alteração 3118
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o 
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o 
artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o 
artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 
artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, só pode entrar em vigor 
se não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo do referido 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com [os artigos XXX] só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
quatro meses a contar da notificação desse 
ato ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
ou se, antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 3119
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, 
o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo 
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, 
o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
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artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. fr

Justificação

Alteração relacionada com as alterações aos artigos 81.º, n.º 3 e 82.º, n.º 3.

Alteração 3120
Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve adotar o ato 
delegado nos termos do artigo 11.º, n.º 2-
A, o mais tardar um ano após a entrada 
em vigor do regulamento. A Comissão 
pode prorrogar o prazo por seis meses.

Or. en

Alteração 3121
Alexander Alvaro
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Proposta de regulamento
Artigo 87

Texto da Comissão Alteração

 Artigo 87.º Suprimido
Procedimento de comité
1. A Comissão é assistida por um comité. 
Esse comité é um comité na aceção do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 8.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011 em 
conjunção com o seu artigo 5.º.

Or. en

Justificação

Alteração transversal que substitui todos os atos de execução por atos delegados, a fim de 
assegurar o pleno envolvimento do Parlamento Europeu no processo decisório.

Alteração 3122
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 8.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011 em 
conjunção com o seu artigo 5.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 3123
Monika Hohlmeier



PE506.173v03-00 106/115 AM\929832PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 88 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os tratamentos de dados realizados à 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento em conformidade com os 
requisitos da Diretiva 95/46/CE não serão 
afetados pela revogação da mesma.

Or. de

Justificação

Direitos adquiridos aplicáveis aos procedimentos de tratamento de dados existentes.

Alteração 3124
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento não impõe 
obrigações suplementares a pessoas 
singulares ou coletivas no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis nas 
redes públicas de comunicações na União
em matérias que estejam sujeitas a 
obrigações específicas com o mesmo 
objetivo estabelecido na Diretiva 
2002/58/CE.

1. O presente regulamento não prejudica 
as normas jurídicas dos Estados-
Membros, adotadas pelos mesmos com 
vista à implementação da Diretiva 
2002/85/CE no que respeita ao tratamento 
de dados pessoais no contexto da prestação 
de serviços de comunicações eletrónicas 
publicamente disponíveis nas redes 
públicas de comunicações na União.

Or. de

Alteração 3125
Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento não impõe 
obrigações suplementares a pessoas 
singulares ou coletivas no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais no contexto 
da prestação de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis nas 
redes públicas de comunicações na União 
em matérias que estejam sujeitas a 
obrigações específicas com o mesmo 
objetivo estabelecido na
Diretiva 2002/58/CE.

1. O presente regulamente não é aplicável, 
desde que a Diretiva 2002/58/CE preveja o 
tratamento de dados.

Or. en

Alteração 3126
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2002/58/CE é suprimido.

2. Os artigos 1.º, n.º 2, 4.º e 15.º da 
Diretiva 2002/58/CE são suprimidos.

Or. en

Justificação

Quando é necessário, o regulamento abrange a base jurídica essencial. Nos casos em que a 
legislação poderia ser duplicada, é sensato evitar essa situação através da supressão dos 
números em questão.

Alteração 3127
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2002/58/CE é suprimido.

2. O artigo 1.º, n.º 2, o artigo 2.º, alíneas b) 
e c), o artigo 4.º, n.os 3, 4 e 5, assim como 
os artigos 6.º e 9.º da Diretiva 2002/58/CE 
são suprimidos.

Or. en

Justificação

No seu recente parecer relativo a serviços de geolocalização em dispositivos móveis 
inteligentes, o Grupo de Trabalho do artigo 29.º reconhece que o quadro jurídico principal e 
relevante para a regulamentação de dados de localização deve ser a Diretiva 95/46/CE. Na 
medida em que o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados inclui agora «dados de 
localização» conforme definidos no artigo 4.º, n.º 1, suprimir o artigo 2.º, alínea c), e o 
artigo 9.º da Diretiva 2002/58/CE garante segurança jurídica.

Alteração 3128
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2 da Diretiva 
2002/58/CE é suprimido.

2. A Comissão apresentará, o mais tardar 
até à data especificada no artigo 91.º, n.º 
2, e sem demora, uma proposta de revisão 
do quadro jurídico aplicável ao 
tratamento de dados pessoais e à proteção 
da privacidade no setor das comunicações 
eletrónicas, a fim de o harmonizar com o 
presente regulamento e de garantir regras 
jurídicas coerentes e homogéneas em 
matéria de direito fundamental à proteção 
dos dados pessoais na União Europeia.

Or. de

Justificação

Regime transitório.
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Alteração 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 89 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 1.º, n.º 2, da 
Diretiva 2002/58/CE é suprimido.

2. O artigo 1.º, n.º 2, o artigo 2.º, alíneas b) 
e c), o artigo 4.º, n.os 3, 4 e 5, assim como 
os artigos 6.º e 9.º da Diretiva 2002/58/CE 
são suprimidos.

Or. en

Alteração 3130
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 89-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 89.º-A
Tratamento de dados efetuado pelas 
instituições, órgãos, organismos e 

agências da UE
A Comissão apresenta, o mais tardar até à 
data especificada no artigo 91.º, n.º 2, e 
sem demora uma proposta de revisão do 
quadro jurídico aplicável ao tratamento 
de dados pessoais pelas instituições, 
órgãos, organismos e agências da União, 
a fim de os alinhar com o presente 
regulamento, tendo em vista garantir 
regras jurídicas coerentes e homogéneas 
em matéria de direito fundamental à 
proteção dos dados pessoais na União 
Europeia.

Or. en
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Alteração 3131
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável [dois 
anos a contar da data referida no n.º 1].

O presente regulamento é aplicável [dois 
anos a contar da data referida no n.º 1]. 
Pode prosseguir-se com tratamentos de 
dados realizados àquela data em 
conformidade com os requisitos da 
Diretiva 95/46/CE até [cinco anos a 
contar da data referida no n.º 1], sem 
prejuízo das obrigações resultantes dos 
Capítulos I a IV.

Or. de

Justificação

A proposta de aditamento, por razões de proteção da confiança legítima garantida pelo 
Estado de direito, confere mais três anos de proteção de direitos adquiridos aplicáveis aos 
processos de tratamento de dados criados até à data da entrada em vigor do presente 
regulamento em conformidade com os requisitos atuais do direito da União.

Alteração 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 91 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento é aplicável [dois 
anos a contar da data referida no n.º 1].

O presente regulamento é aplicável [dois 
anos a contar da data referida no n.º 1], 
sem prejuízo da utilização de dados 
pessoais tratados de forma lícita antes 
dessa data.

Or. en
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Alteração 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Anexo 1 (novo)

Texto da Comissão

-

Alteração
Ver anexo X infra
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No personal data are processed
for purposes other than the 

purposes for which they were 
collected

Anexo X – Apresentação dos dados referidos no artigo 13.º-A (novo)

1. Tendo em conta as proporções referidas no ponto 6, os dados serão fornecidos do seguinte 
modo:

Não são recolhidos dados 
pessoais para lá do mínimo 

necessário para cada fim 
específico do tratamento

Não são mantidos dados 
pessoais para lá do mínimo 

necessário para cada fim 
específico do tratamento

Não são divulgados dados 
pessoais a terceiros não 

públicos para fins que não 
aqueles para os quais foram 

recolhidos

Não são vendidos dados 
pessoais

Não são mantidos dados 
pessoais sem codificação

ÍCONE INFORMAÇÃO ESSENCIAL

CUMPRIDO
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2) As palavras que se seguem, a ser incluídas nas linhas da segunda coluna do quadro no 
ponto 1, intitulada «INFORMAÇÃO ESSENCIAL», são formatadas a negrito:

(a) A palavra «recolhidos» na primeira linha da segunda coluna;
(b) A palavra «mantidos» na segunda linha da segunda coluna;
(c) A palavra «tratados» na terceira linha da segunda coluna;
(d) A palavra «divulgados» na quarta linha da segunda coluna;
(e) A palavra «vendidos» na quinta linha da segunda coluna;
(f) A palavra «sem codificação» na sexta linha da segunda coluna;

3) Tendo em conta as proporções referidas no ponto 6, as linhas na terceira coluna do quadro 
no ponto 1, intitulada «CUMPRIDO», são preenchidas com uma das duas formas gráficas que 
se seguem, em conformidade com as condições previstas no ponto 4:

(a)

(b)

4) 

(a) Se não forem recolhidos dados pessoais para lá do mínimo necessário para cada fim 
específico do tratamento, a primeira linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve 
apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea a).

(b) Se forem recolhidos dados pessoais para lá do mínimo necessário para cada fim 
específico do tratamento, a primeira linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve 
apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea b).

(c) Se não forem mantidos dados pessoais para lá do mínimo necessário para cada fim 
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específico do tratamento, a segunda linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve 
apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea a).

(d) Se forem mantidos dados pessoais para lá do mínimo necessário para cada fim específico 
do tratamento, a segunda linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve apresentar a 
forma gráfica referida no ponto 3, alínea b).

(e) Se não forem tratados dados pessoais para fins que não aqueles para os quais foram 
recolhidos, a terceira linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve apresentar a forma 
gráfica referida no ponto 3, alínea a).

(f) Se forem tratados dados pessoais para fins que não aqueles para os quais foram 
recolhidos, a terceira linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve apresentar a forma 
gráfica referida no ponto 3, alínea b).

(g) Se não forem divulgados dados pessoais a terceiros não públicos para fins que não 
aqueles para os quais foram recolhidos, a quarta linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 
deve apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea a).

(h) Se forem divulgados dados pessoais a terceiros não públicos para fins que não aqueles 
para os quais foram recolhidos, a quarta linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 deve 
apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea b).

(i) Se não forem vendidos dados pessoais, a quinta linha da terceira coluna do quadro no 
ponto 1 deve apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea a).

(j) Se forem vendidos dados pessoais, a quinta linha da terceira coluna do quadro no ponto 1 
deve apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea b).

(k) Se não forem mantidos dados pessoais sem codificação, a sexta linha da terceira coluna 
do quadro no ponto 1 deve apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea a).

(l) Se forem mantidos dados pessoais sem codificação, a sexta linha da terceira coluna do 
quadro no ponto 1 deve apresentar a forma gráfica referida no ponto 3, alínea b).

5) As cores de referência das formas gráficas no ponto 1 em Pantone são Pantone Preto 
n.º 7547 e Pantone Vermelho n.º 485. A cor de referência da forma gráfica no ponto 3, 
alínea a), em Pantone é Pantone Verde n.º 370. A cor de referência da forma gráfica no 
ponto 3, alínea b), em Pantone é Pantone Vermelho n.º 485.

6) As proporções fornecidas no grafismo graduado devem ser respeitadas, mesmo quando o 
quadro é reduzido ou aumentado:
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Or. en


