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Alteração 430
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem, por via 
legislativa, determinar categorias de 
tratamento de dados suscetíveis de ser 
objeto, no todo ou em parte, das 
derrogações previstas no n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

O direito de acesso a dados pessoais não deve ser restringido para todas as categorias de 
tratamento de dados. As restrições a este direito apenas serão legítimas em casos específicos. 

Alteração 431
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem, por via 
legislativa, determinar categorias de 
tratamento de dados suscetíveis de ser 
objeto, no todo ou em parte, das 
derrogações previstas no n.º 1.

2. Os Estados-Membros podem, por via 
legislativa, determinar categorias de 
tratamento de dados suscetíveis de ser 
objeto, no todo ou em parte, das 
derrogações previstas no n.º 1. No entanto, 
estas derrogações não serão aplicadas de 
uma forma geral, mas apenas em 
circunstâncias específicas e 
acompanhadas de uma justificação 
fundamentada. Cabe ao responsável pelo 
tratamento efetuar estas avaliações 
específicas fundamentadas.

Or. en
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Alteração 432
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros aplicam as 
derrogações referidas nos n.ºs 1 e 2 de 
forma restritiva, permitindo a aplicação 
máxima do direito de acesso em cada 
medida restritiva específica. As 
derrogações previstas no n.º 1 não serão 
aplicadas de uma forma geral, sendo 
antes invocadas especificamente e 
acompanhadas de uma justificação 
fundamentada.

Or. en

Alteração 433
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros determinam 
que o responsável pelo tratamento deve 
avaliar, em cada caso específico e através 
de um exame individual, concreto e 
fundamentado, se se aplica uma 
limitação, parcial ou total, com base nos 
motivos previstos no n.º 1 ou no n.º 2.

Or. en

Alteração 434
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros devem prever que em 
caso de recusa ou de limitação do acesso 
aos dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial. Os 
motivos de facto ou de direito em que se 
baseia a decisão podem ser omitidos 
sempre que a sua comunicação seja 
suscetível de prejudicar um dos objetivos 
enunciados no n.º 1.

3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros devem prever que em 
caso de recusa ou de limitação do acesso 
aos dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados sem demora 
injustificada, por escrito, dos motivos da 
recusa e das possibilidades de apresentar 
uma queixa à autoridade de controlo e de 
intentar uma ação judicial. Os motivos de 
facto ou de direito em que se baseia a 
decisão podem ser omitidos sempre que a 
sua comunicação seja suscetível de 
prejudicar um dos objetivos enunciados no 
n.º 1.

Or. en

Alteração 435
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos previstos nos n.ºs 1 e 2, os 
Estados-Membros devem prever que em 
caso de recusa ou de limitação do acesso 
aos dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial. Os 
motivos de facto ou de direito em que se 
baseia a decisão podem ser omitidos 
sempre que a sua comunicação seja 
suscetível de prejudicar um dos objetivos 
enunciados no n.º 1.

3. Nos casos previstos no n.º 1, os 
Estados-Membros devem prever que em 
caso de recusa ou de limitação do acesso 
aos dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial. Os 
motivos de facto ou de direito em que se 
baseia a decisão podem ser omitidos 
sempre que a sua comunicação seja 
suscetível de prejudicar um dos objetivos 
enunciados no n.º 1.

Or. en
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Alteração 436
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 13– n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento 
documente os fundamentos para não
comunicar os motivos de facto ou de 
direito em que baseou a decisão.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento 
documente, caso a caso, os fundamentos 
para comunicar de forma limitada os 
motivos de facto ou de direito em que 
baseou a decisão. Essa informação deverá 
ser disponibilizada às autoridades 
nacionais de controlo em caso de queixa.

Or. pt

Alteração 437
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados solicitar à 
autoridade de controlo, em especial nos 
casos referidos no artigo 13.º, a 
verificação da licitude do tratamento.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados solicitar à 
autoridade de controlo, dentro dos limites 
previstos nos artigos 12.º e 13.º, a 
verificação da licitude do tratamento.

Or. de

Alteração 438
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 1. Os Estados-Membros devem prever o 
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direito de o titular de dados solicitar à 
autoridade de controlo, em especial nos 
casos referidos no artigo 13.º, a verificação 
da licitude do tratamento.

direito de o titular de dados solicitar em 
qualquer altura à autoridade de controlo, 
em especial nos casos referidos no artigo 
13.º, a verificação da licitude do 
tratamento.

Or. en

Alteração 439
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados do seu direito de solicitar a 
intervenção da autoridade de controlo por 
força do n.º 1.

2. O Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, se este o desejar, do seu 
direito de solicitar a intervenção da 
autoridade de controlo por força do n.º 1.

Or. de

Alteração 440
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados do seu direito de solicitar a 
intervenção da autoridade de controlo por 
força do n.º 1.

2. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados do seu direito de solicitar a 
intervenção da autoridade de controlo por 
força do n.º 1.

Or. en

Alteração 441
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que o direito a que se refere o 
n.º 1 for exercido, a autoridade de controlo 
deve informar o titular de dados, pelo 
menos, de que foram realizadas todas as 
verificações necessárias que incumbem à 
referida autoridade e do resultado quanto à 
licitude do tratamento em causa.

3. Sempre que o direito a que se refere o 
n.º 1 for exercido, a autoridade de controlo 
deve informar o titular de dados, pelo 
menos, de que foram realizadas todas as 
verificações necessárias que incumbem à 
referida autoridade e do resultado quanto à 
licitude do tratamento em causa. A 
autoridade de controlo deve informar o 
titular de dados acerca das condições de 
que depende o seu direito de ação judicial.

Or. en

Alteração 442
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento a retificação 
dos dados pessoais inexatos que lhe digam 
respeito. O titular de dados tem o direito de 
obter, nomeadamente através de uma 
declaração retificativa, que os seus dados 
pessoais incompletos sejam completados.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter a 
retificação dos dados pessoais inexatos que 
lhe digam respeito. O titular de dados tem 
o direito de obter, nomeadamente através 
de uma declaração retificativa, que os seus 
dados pessoais incompletos sejam 
completados.

Or. de

Alteração 443
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento a retificação 
dos dados pessoais inexatos que lhe digam 
respeito. O titular de dados tem o direito de 
obter, nomeadamente através de uma 
declaração retificativa, que os seus dados 
pessoais incompletos sejam completados.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento a retificação 
ou a complementação dos dados pessoais 
inexatos ou incompletos que lhe digam 
respeito. O titular de dados tem o direito de 
obter, nomeadamente através de uma 
declaração retificativa ou completiva, que 
os seus dados pessoais incorretos ou
incompletos sejam corrigidos ou
completados.

Or. en

Alteração 444
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento a retificação 
dos dados pessoais inexatos que lhe digam 
respeito. O titular de dados tem o direito de 
obter, nomeadamente através de uma 
declaração retificativa, que os seus dados 
pessoais incompletos sejam completados.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento a retificação 
dos dados pessoais inexatos que lhe digam 
respeito. O titular de dados tem o direito de 
obter, nomeadamente através de uma 
declaração retificativa, que os seus dados 
pessoais incompletos sejam completados. 
O responsável pelo tratamento não deve 
poder recusar o pedido de retificação se os 
dados pessoais aí contidos forem 
factualmente corretos.

Or. en

Alteração 445
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que, se um responsável pelo tratamento 
recusar a retificação ou a 
complementação dos dados pessoais, o 
ónus da prova da necessidade e 
proporcionalidade desta recusa cabe ao 
responsável pelo tratamento.

Or. en

Alteração 446
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever 
que, em caso de recusa de ratificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial.

Suprimido

Or. en

Justificação

O direito de retificação deve estar sempre disponível. Além disso, é difícil de perceber qual o 
interesse das autoridades responsáveis pela aplicação da lei na manutenção de dados 
incorretos.

Alteração 447
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que, 
em caso de recusa de ratificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial. 

2.Os Estados-Membros devem prever que, 
em caso de recusa de retificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial. 

Or. pt

Alteração 448
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que, 
em caso de recusa de ratificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento 
informe o titular de dados, por escrito, dos 
motivos da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial.

2. Os Estados-Membros devem estipular 
se o titular dos dados pode invocar esse 
direito diretamente junto do responsável 
pelo tratamento ou através da autoridade 
nacional de controlo competente.

3. Se o titular dos dados reclamar os seus 
direitos diretamente junto do responsável 
pelo tratamento e este recusar a 
retificação ou o aditamento de dados em 
falta, em caso de recusa de retificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento deve 
informar o titular, por escrito, dos motivos 
da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial.

Or. de

Justificação

Este aspeto deve ficar ao critério dos Estados-Membros.
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Alteração 449
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem prever 
que o responsável pelo tratamento dos 
dados notifique os destinatários a quem 
tenham sido transmitidos esses dados de 
qualquer retificação realizada em 
conformidade com o n.º 1.

Or. pt

Alteração 450
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento 
comunica a cada destinatário a quem 
tenham sido revelados os dados qualquer 
retificação efetuada, a menos que tal se 
revele impossível.

Or. en

Alteração 451
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
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dos dados pessoais que lhe digam respeito 
sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos do 
artigo 4.º, alínea a) a e), e dos artigos 7.º e 
8.º, da presente diretiva.

dos dados pessoais que lhe digam respeito 
sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos 
dos artigos 4.º, 6.º, 7.º e 8.º, da presente 
diretiva.

Or. de

Justificação

A alteração alarga o âmbito de aplicação e reforça os direitos individuais.

Alteração 452
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito 
sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos do 
artigo 4.º, alínea a) a e), e dos artigos 7.º e 
8.º, da presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito 
e a cessação da comunicação ulterior 
desses dados sempre que o tratamento não 
seja conforme com as disposições adotadas 
nos termos do artigo 4.º, alínea a) a e), e 
dos artigos 7.º e 8.º, da presente diretiva.

Or. en

Alteração 453
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
dos dados pessoais que lhe digam respeito 

1. Os Estados-Membros devem prever o 
direito de o titular de dados obter do 
responsável pelo tratamento o apagamento 
e a cessação do tratamento ulterior dos 



PE506.128v02-00 14/137 AM\929834PT.doc

PT

sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos do 
artigo 4.º, alínea a) a e), e dos artigos 7.º e 
8.º, da presente diretiva.

dados pessoais que lhe digam respeito 
sempre que o tratamento não seja conforme 
com as disposições adotadas nos termos do 
artigo 4.º, alínea a) a e), e dos artigos 7.º e 
8.º, da presente diretiva. O responsável 
pelo tratamento deve adotar todas as 
medidas razoáveis, incluindo de caráter 
técnico, com vista a informar terceiros.

Or. en

Alteração 454
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
efetuar esse apagamento sem demora.

2. Os Estados-Membros devem estipular 
se o titular dos dados pode invocar esse 
direito diretamente junto do responsável 
pelo tratamento ou através da autoridade 
nacional de controlo competente.

Se o titular dos dados reclamar os seus 
direitos diretamente junto do responsável 
pelo tratamento e este recusar a 
retificação ou o aditamento de dados em 
falta, em caso de recusa de retificação dos 
dados, o responsável pelo tratamento deve 
informar o titular, por escrito, dos motivos 
da recusa e das possibilidades de 
apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de intentar uma ação judicial.

Or. de

Alteração 455
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar 
os dados pessoais sempre que:

3. Nos casos em que a presente diretiva 
obrigue ao apagamento dos dados 
pessoais, bastará que estes sejam 
bloqueados, sempre que:

Or. de

Alteração 456
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar 
os dados pessoais sempre que:

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar e 
limitar o tratamento de dados pessoais 
sempre que:

Or. en

Justificação

Os dados devem ser marcados pois ainda podem ser tratados para determinados fins. Nesses 
casos, deve continuar a ser claro que os dados pessoais são objeto de contestação.

Alteração 457
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar 
os dados pessoais sempre que:

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar e 
limitar, na medida do possível, a 
utilização de dados pessoais sempre que:

Or. en
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Alteração 458
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar
os dados pessoais sempre que:

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve 
restringir o tratamento de dados pessoais 
sempre que:

Or. en

Alteração 459
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve marcar 
os dados pessoais sempre que:

3. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve 
restringir o tratamento de dados pessoais 
de modo a que estes não estejam sujeitos 
ao acesso normal e às operações de 
tratamento do responsável e nunca mais 
possam ser alterados sempre que:

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária, a fim de harmonizar o projeto de relatório sobre o 
regulamento relativo à proteção de dados.

Alteração 460
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os dados pessoais referidos no
presente número, com exceção da 
conservação, apenas podem ser tratados 
se tal for necessário para efeitos de prova 
ou de proteção dos interesses vitais do 
titular de dados ou de outrem;

Or. en

Alteração 461
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os dados pessoais devam ser 
conservados para efeitos de prova;

(b) Os dados pessoais devam ser 
conservados para efeitos de prova ou para 
evitar ou detetar infrações penais;

Or. itJustificação

A necessidade de proteger os interesses do titular de dados tem de ser ponderada 
relativamente ao interesse público em manter a segurança e proteger a economia legal.

Alteração 462
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Sempre que o tratamento de dados 
pessoais for limitado nos termos do 
presente número, o responsável pelo 
tratamento informa o titular dos dados 
antes de anular a limitação;
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Or. en

Alteração 463
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O titular dos dados se opuser ao seu 
apagamento e solicitar, em contrapartida, a 
limitação da sua utilização;

(c) O apagamento prejudicar os interesses 
legítimos do titular dos dados ou o titular 
dos dados se opuser ao seu apagamento e 
solicitar, em contrapartida, a limitação da 
sua utilização.

Or. de

Alteração 464
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Obrigações em matéria de 
documentação ou de conservação de 
dados impedirem o apagamento; nesse 
caso, os dados serão tratados de acordo 
com essas obrigações;

Or. de

Alteração 465
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-B) Estiverem conservados apenas para 
efeitos de conservação dos dados ou de 
controlo da proteção de dados;

Or. de

Alteração 466
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-C) A complexidade técnica do 
apagamento for muito desproporcionada, 
por exemplo devido ao tipo específico de 
conservação.

Or. de

Alteração 467
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os dados marcados só poderão ser 
utilizados para os fins que impediram o 
seu apagamento. Poderão também ser 
utilizados se se revelarem indispensáveis 
para o levantamento do ónus da prova.

Or. de

Justificação

A presente alteração esclarece os possíveis efeitos jurídicos decorrentes da marcação.
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Alteração 468
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os dados pessoais referidos no n.º 3, 
com exceção da conservação, apenas 
podem ser tratados se tal for necessário 
para efeitos de prova ou de proteção dos 
interesses vitais do titular de dados ou de 
outrem.

Or. en

Alteração 469
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os dados pessoais referidos no n.º 3 
apenas podem ser tratados para efeitos de 
prova. Os dados pessoais objeto de 
contestação apenas podem ser tratados 
para efeitos de prova desde que a 
marcação seja mantida enquanto a 
exatidão dos dados pessoais for 
contestada.

Or. en

Alteração 470
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-B (novo)



AM\929834PT.doc 21/137 PE506.128v02-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais for marcado e limitado nos 
termos do n.º 3, o responsável pelo 
tratamento informa o titular dos dados 
antes de anular a marcação e a limitação 
ao tratamento desses dados pessoais.

Or. en

Alteração 471
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais for limitado nos termos do n.º 3, 
o responsável pelo tratamento informa o 
titular dos dados antes de anular a 
limitação.

Or. en

Alteração 472
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, por escrito, de qualquer 
recusa de apagamento ou de marcação 
dos dados tratados, dos motivos de recusa 
e das possibilidades de apresentar uma 
queixa à autoridade de controlo e de 
intentar uma ação judicial.

Suprimido
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Or. de

Alteração 473
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, por escrito, de qualquer 
recusa de apagamento ou de marcação dos 
dados tratados, dos motivos de recusa e das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de intentar uma 
ação judicial.

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento informe o 
titular de dados, por escrito, de qualquer 
recusa de apagamento ou de limitação dos 
dados tratados, dos motivos de recusa e das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de intentar uma 
ação judicial.

Or. en

Alteração 474
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem prever 
que o responsável pelo tratamento dos 
dados notifique os destinatários a quem 
tenham sido transmitidos esses dados de 
qualquer apagamento realizado em 
conformidade com o n.º 1.

Or. pt

Alteração 475
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem prever 
que o responsável pelo tratamento 
implemente mecanismos para assegurar o 
respeito dos prazos estipulados para o 
apagamento dos dados pessoais e/ou para 
a revisão periódica da necessidade de 
conservação dos dados.

Or. en

Alteração 476
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O responsável pelo tratamento 
comunica a cada destinatário a quem 
tenham sido transmitidos os dados 
qualquer apagamento ou marcação 
efetuada. 

Or. en

Alteração 477
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. O responsável pelo tratamento 
comunica a cada destinatário a quem 
tenham sido revelados os dados qualquer 
limitação ao tratamento ou apagamento 
efetuado, a menos que tal se revele 
impossível.
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Or. en

Alteração 478
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Direitos relativos aos destinatários

O responsável pelo tratamento comunica 
a cada destinatário para quem tenham 
sido transferidos os dados qualquer 
retificação ou apagamento efetuado em 
conformidade com os artigos 15.º e 16.º, 
salvo se tal comunicação se revelar
impossível ou implicar um esforço 
desproporcionado. O responsável pelo 
tratamento deve informar o titular dos 
dados acerca desses terceiros.

Or. en

Justificação

Harmonização com as disposições do regulamento relativo à proteção de dados.

Alteração 479
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 17– parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever, 
sempre que dados pessoais constem de 
uma decisão ou de um registo criminal 
objeto de tratamento no âmbito de uma 
investigação ou ação penal, que os 
direitos de informação, acesso, retificação, 
apagamento e limitação do tratamento, 

Os Estados-Membros podem prever, 
sempre que dados pessoais constem de 
uma decisão ou de um registo criminal 
relacionado com uma decisão judicial, 
que a informação, acesso, retificação, 
apagamento e marcação previstos nos 
artigos 11.º a 16.º, estejam em 
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previstos nos artigos 11.º a 16.º, sejam 
exercidos em conformidade com as regras 
processuais penais nacionais.

conformidade com o direito processual 
nacional.

Or. de

Justificação

O âmbito de aplicação do presente artigo deve ser alargado a todos os tribunais e não 
abranger apenas os processos penais.

Alteração 480
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 18–n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento adote regras 
internas e execute as medidas adequadas 
para assegurar que o tratamento dos dados 
pessoais é realizado no respeito das 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento adote regras 
internas e execute as medidas adequadas 
para assegurar e demonstrar, em cada 
operação de tratamento, que o tratamento 
dos dados pessoais é realizado no respeito 
das disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva.

Or. en

Alteração 481
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Elaborar e executar as garantias 
específicas para o tratamento de dados 
pessoais relativos a crianças, se for 
adequado;

Or. fr
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Alteração 482
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos de verificação da 
eficácia das medidas referidas no n.º 1. 
Sob reserva da sua proporcionalidade, 
essa verificação deve ser realizada por 
auditores independentes internos ou 
externos.

Suprimido

Or. de

Justificação

Suprime-se liminarmente o artigo 18.º, n.º 3, para evitar a disseminação descontrolada de 
verificações. O responsável pela proteção de dados e a autoridade de controlo devem bastar 
para garantir a proteção dos dados; outros auditores externos ou internos são 
desnecessários, e serviriam apenas para gerar confusão.

Alteração 483
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
tendo em conta as técnicas mais recentes e 
os custos associados à sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplique as 
medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos adequados, a fim de que o 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
tendo em conta as técnicas mais recentes e 
os custos associados à sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplique, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e procedimentos 
técnicos e organizativos adequados, a fim 
de que o tratamento respeite as disposições 
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva e garanta a proteção dos direitos do 
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titular de dados.

Or. en

Alteração 484
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
tendo em conta as técnicas mais recentes e 
os custos associados à sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplique as 
medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos adequados, a fim de que o 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
tendo em conta as técnicas mais recentes, o 
responsável pelo tratamento aplique, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e procedimentos 
técnicos e organizativos adequados, a fim 
de que o tratamento respeite as disposições 
adotadas em conformidade com a presente 
diretiva e garanta a proteção dos direitos do 
titular de dados. As medidas e 
procedimentos adequados incluem:
(a) Medidas técnicas relativas à conceção 
técnica e arquitetura do produto ou 
serviço; e 
(b) Medidas organizativas relacionadas 
com as políticas operacionais do 
responsável pelo tratamento.

Or. en

Alteração 485
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
tendo em conta as técnicas mais recentes e 

1. Os Estados-Membros devem prever que, 
tendo em conta as técnicas mais recentes e 
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os custos associados à sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplique as 
medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos adequados, a fim de que o 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados.

os custos associados à sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplique, tanto 
no momento de definição das finalidades 
e dos meios de tratamento como no 
momento do próprio tratamento, as 
medidas e procedimentos técnicos e 
organizativos adequados, a fim de que o 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tenha efetuado uma avaliação 
do impacto na proteção de dados nos 
termos do artigo 25.º-A, os resultados da 
referida avaliação são tidos em conta para 
efeitos de desenvolvimento destas medidas 
e procedimentos.

Or. en

Alteração 486
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento.

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para cada finalidade 
específica do tratamento.

Or. en

Alteração 487
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento.

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento e, especialmente, que não são 
recolhidos ou conservados para além do 
mínimo necessário para essas finalidades, 
tanto em termos da quantidade de dados, 
como da duração da sua conservação. Tal 
deve ser garantido aplicando medidas 
técnicas e/ou organizativas, consoante o 
caso. Em especial, esses mecanismos 
devem assegurar que, por defeito, os 
dados pessoais não sejam disponibilizados 
a um número indeterminado de pessoas 
singulares.

Or. en

Alteração 488
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento.

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento e, especialmente, que não são 
recolhidos ou conservados para além do 
mínimo necessário para essas finalidades, 
tanto em termos da quantidade de dados, 
como da duração da sua conservação. Em 
especial, esses mecanismos devem 
assegurar que, por defeito, os dados 
pessoais não sejam disponibilizados a um 
número indeterminado de pessoas 
singulares.

Or. en
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Alteração 489
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento.

2. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam, por 
defeito, que apenas são tratados os dados 
pessoais necessários para as finalidades do 
tratamento e que estes não são 
conservados por um período superior ao 
considerado necessário pela autoridade 
responsável pela investigação competente. 

Or. en

Alteração 490
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos que garantam que os 
dados pessoais não são recolhidos ou 
conservados para além do mínimo 
necessário para essas finalidades, tanto 
em termos do volume de dados, como da 
duração da sua conservação. Esses 
mecanismos devem assegurar, por defeito, 
que o acesso aos dados pessoais é 
limitado. 

Or. en

Alteração 491
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido
Responsáveis conjuntos pelo tratamento

Os Estados-Membros devem prever, 
sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, nomeadamente 
no que diz respeito aos procedimentos e 
mecanismos que regulam o exercício de 
direitos do titular de dados.

Or. de

Justificação

O artigo 20.º foi suprimido liminarmente por reduzir o nível de proteção dos dados. Deve 
ficar ao critério dos responsáveis conjuntos pelo tratamento a possibilidade de celebrarem 
internamente um acordo de partilha de responsabilidades. Relativamente a terceiros, deve 
manter-se a responsabilidade conjunta de ambos os responsáveis, favorecendo o titular dos 
dados.

Alteração 492
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever, 
sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 

Os Estados-Membros devem prever, 
sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, que
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responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, nomeadamente no 
que diz respeito aos procedimentos e 
mecanismos que regulam o exercício de 
direitos do titular de dados.

os responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, mediante um acordo 
escrito ou um ato jurídico, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, nomeadamente no 
que diz respeito aos procedimentos e 
mecanismos que regulam o exercício de 
direitos do titular de dados.

Or. en

Alteração 493
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever, 
sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, nomeadamente no 
que diz respeito aos procedimentos e 
mecanismos que regulam o exercício de 
direitos do titular de dados.

Os Estados-Membros devem prever, 
sempre que um responsável pelo 
tratamento definir, em conjunto com 
outros, as finalidades, as condições e os 
meios do tratamento de dados pessoais, os 
responsáveis conjuntos pelo tratamento 
devem definir, por acordo escrito de 
caráter vinculativo, as respetivas 
obrigações, a fim de respeitarem as 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, nomeadamente no 
que diz respeito aos procedimentos e 
mecanismos que regulam o exercício de 
direitos do titular de dados.

Or. pt

Alteração 494
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
titular dos dados possa exercer os seus 
direitos relativamente a cada um dos 
responsáveis conjuntos e contra eles. 

Or. en

Alteração 495
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 20 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todo e qualquer responsável envolvido no 
tratamento de dados deve ser uma 
autoridade competente na aceção do 
artigo 3.º.

Or. pt

Alteração 496
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes de execução das medidas e 
procedimentos técnicos e organizativos
apropriados, de forma a que esse 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes:
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(a) de execução das medidas técnicas e 
organizativas previstas no artigo 27.º, n.º 
1;
(b) de que esse tratamento respeite, além 
disso, as disposições adotadas em 
conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados; e 

(c) de que o titular dos dados respeita as 
instruções do responsável pelo 
tratamento.

Or. de

Justificação

O presente artigo foi reformulado à luz da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, não havendo 
motivo aparente para divergir dela.

Alteração 497
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes de execução das medidas e 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados, de forma a que esse 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, deve escolher um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes de execução das medidas e 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados, de forma a que esse 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados, nomeadamente quanto às medidas 
de segurança técnica e medidas 
organizativas que regulam o 
procedimento a realizar, devendo o 
responsável pelo tratamento assegurar o 
cumprimento dessas medidas.

Or. en
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Justificação

Alinhamento pelo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

Alteração 498
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes de execução das medidas e 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados, de forma a que esse 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento, em caso de 
tratamento por sua conta, escolha um 
subcontratante que apresente garantias 
suficientes de execução das medidas e 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados, de forma a que esse 
tratamento respeite as disposições adotadas 
em conformidade com a presente diretiva e 
garanta a proteção dos direitos do titular de 
dados. Recai sobre o responsável pelo 
tratamento a obrigação de velar pelo 
cumprimento dos mesmos.

Or. pt

Alteração 499
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que
a realização de operações de tratamento 
por um subcontratante sejam reguladas por 
um ato jurídico que vincule o 
subcontratante ao responsável pelo 
tratamento e que preveja, nomeadamente,
que o subcontratante atue apenas mediante 
instruções do responsável pelo tratamento, 

2. A realização de operações de tratamento 
por um subcontratante deve ser regulada
por um ato jurídico ou um contrato escrito
que preveja que o subcontratante atue 
apenas mediante instruções do responsável 
pelo tratamento.
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em especial quando a transferência de 
dados pessoais utilizados for proibida.

Or. de

Justificação

O presente artigo foi reformulado à luz da Decisão-Quadro 2008/977/JAI, não havendo 
motivo aparente para divergir dela.

Alteração 500
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a realização de operações de tratamento 
por um subcontratante sejam reguladas por 
um ato jurídico que vincule o 
subcontratante ao responsável pelo 
tratamento e que preveja, nomeadamente, 
que o subcontratante atue apenas mediante 
instruções do responsável pelo tratamento, 
em especial quando a transferência de 
dados pessoais utilizados for proibida.

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a realização de operações de tratamento 
por um subcontratante seja regulada por 
um ato jurídico que vincule o 
subcontratante ao responsável pelo 
tratamento e que preveja, nomeadamente, 
que o subcontratante:

(a) Atue apenas mediante instruções dos 
responsáveis pelo tratamento;

(b) Empregue apenas pessoal que tenha 
concordado em ficar vinculado à 
obrigação de confidencialidade ou que se 
encontre sujeito às obrigações de 
confidencialidade previstas na legislação;
(c) Adote todas as medidas exigidas nos 
termos do artigo 28.º;
(d) Recrute outro subcontratante apenas 
mediante autorização do responsável pelo 
tratamento e consequentemente informe 
este último da intenção de recrutar outro 
subcontratante de forma atempada para 
que o responsável pelo tratamento possa 
objetar a tal;
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(e) Na medida do possível, tendo em conta 
a natureza do tratamento, adote, mediante 
acordo com o responsável pelo 
tratamento, os requisitos técnicos e 
organizativos necessários para permitir ao 
responsável pelo tratamento cumprir a 
sua obrigação de dar resposta aos pedidos 
dos titulares de dados, tendo em vista o 
exercício dos seus direitos previstos no 
Capítulo III;
(f) Preste assistência ao responsável pelo 
tratamento no sentido de garantir o 
cumprimento das obrigações previstas nos 
artigos 28.º a 32.º;
(g) Findo o tratamento, entregue todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento 
e não proceda a qualquer outro 
tratamento dos dados pessoais;
(h) Disponibilize ao responsável pelo 
tratamento e à autoridade de controlo 
todas as informações necessárias para 
verificar o cumprimento das obrigações 
previstas no presente artigo;
(i) Tenha em consideração o princípio da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito.

Or. en

Alteração 501
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a realização de operações de tratamento 
por um subcontratante sejam reguladas por 
um ato jurídico que vincule o 
subcontratante ao responsável pelo 
tratamento e que preveja, nomeadamente, 
que o subcontratante atue apenas mediante 

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a realização de operações de tratamento 
por um subcontratante seja regulada por 
um ato jurídico que vincule o 
subcontratante ao responsável pelo 
tratamento. Estes atos devem prever, 
nomeadamente, que o subcontratante:
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instruções do responsável pelo tratamento, 
em especial quando a transferência de 
dados pessoais utilizados for proibida.

(a) Atue apenas mediante instruções do 
responsável pelo tratamento;
(b) Empregue apenas pessoal que se 
encontre sujeito às obrigações de 
confidencialidade previstas na legislação;
(c) Adote todas as medidas exigidas a fim 
de cumprir as disposições adotadas nos 
termos do artigo 27.º;
(d) Recrute outro subcontratante apenas 
mediante autorização prévia do 
responsável pelo tratamento;
(e) Na medida do possível, tendo em conta 
a natureza do tratamento, estabeleça, 
mediante acordo com o responsável pelo 
tratamento, os requisitos técnicos e 
organizativos necessários para permitir ao 
responsável pelo tratamento cumprir a 
sua obrigação de dar resposta aos pedidos 
dos titulares de dados, tendo em vista o 
exercício dos seus direitos previstos no 
Capítulo III;
(f) Preste assistência ao responsável pelo 
tratamento no sentido de garantir o 
cumprimento das obrigações adotadas nos 
termos dos artigos 27.º a 32.º;
(g) Findo o tratamento, entregue todos os 
resultados ao responsável pelo tratamento 
e não proceda a qualquer outro 
tratamento dos dados pessoais;
(h) Disponibilize ao responsável pelo 
tratamento e à autoridade de controlo 
todas as informações necessárias para 
verificar o cumprimento das obrigações 
previstas no presente artigo;
(i) Tenha em consideração o princípio da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito.

Or. en
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Alteração 502
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem poder comprovar a 
observância das obrigações a que se 
refere o n.º 2.

Or. en

Alteração 503
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante conservam um documento 
escrito com as instruções do responsável 
pelo tratamento e as obrigações do 
subcontratante referidas no n.º 2.

Or. en

Alteração 504
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas 
instruções do responsável pelo 
tratamento, o subcontratante é 

Suprimido
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considerado responsável pelo tratamento 
em relação ao referido tratamento, 
ficando sujeito às disposições aplicáveis 
aos responsáveis conjuntos pelo 
tratamento previstas no artigo 20.º.

Or. pt

Alteração 505
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas 
instruções do responsável pelo tratamento, 
o subcontratante é considerado 
responsável pelo tratamento em relação 
ao referido tratamento, ficando sujeito às 
disposições aplicáveis aos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento previstas no 
artigo 20.º.

3. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais sem ter 
recebido ou contrariado as instruções do
responsável pelo tratamento, e sem que 
houvesse qualquer obrigação jurídica 
nesse sentido, o subcontratante é 
responsabilizado por esse tratamento como 
se fosse o responsável pelo tratamento.

Or. de

Justificação

Consequência da supressão do artigo 20.°.

Alteração 506
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um subcontratante proceder ao 
tratamento de dados pessoais de forma 
diferente da que foi definida nas 

3. Se um subcontratante for incumbido 
pelo responsável pelo tratamento de tomar 
determinadas decisões independentes em 
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instruções do responsável pelo 
tratamento, o subcontratante é considerado 
responsável pelo tratamento em relação ao 
referido tratamento, ficando sujeito às 
disposições aplicáveis aos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento previstas no 
artigo 20.º.

relação aos dados pessoais, o 
subcontratante é considerado responsável 
pelo tratamento quanto a esse tratamento, 
ficando sujeito às disposições aplicáveis 
aos responsáveis conjuntos pelo tratamento 
estabelecidas no artigo 20.º.

Or. en

Alteração 507
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
subcontratante, bem como qualquer pessoa, 
agindo sob a autoridade do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, que 
tenha acesso a dados pessoais, só pode 
efetuar o seu tratamento mediante 
instruções do responsável pelo tratamento 
ou se exigido pela legislação da União ou 
de um Estado-Membro.

Os Estados-Membros devem prever que o 
subcontratante, bem como qualquer pessoa, 
agindo sob a autoridade do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, que 
tenha acesso a dados pessoais, só pode 
efetuar o seu tratamento mediante 
instruções do responsável pelo tratamento 
ou se existir uma obrigação jurídica nesse 
sentido.

Or. de

Alteração 508
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
subcontratante, bem como qualquer pessoa, 
agindo sob a autoridade do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, que 
tenha acesso a dados pessoais, só pode 
efetuar o seu tratamento mediante 

Os Estados-Membros devem prever que o 
subcontratante, bem como qualquer pessoa, 
agindo sob a autoridade do responsável 
pelo tratamento ou do subcontratante, que 
tenha acesso a dados pessoais, só pode 
efetuar o seu tratamento mediante 
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instruções do responsável pelo tratamento 
ou se exigido pela legislação da União ou 
de um Estado-Membro.

instruções do responsável pelo tratamento 
ou se exigido pela legislação da União ou 
de um Estado-Membro, estando 
igualmente vinculado à obrigação de 
sigilo profissional.

Or. pt

Alteração 509
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que o subcontratante seja ou se 
torne a parte determinante em relação aos 
fins, meios e métodos do tratamento de 
dados ou não atue unicamente com base 
nas instruções, deve ser considerado 
responsável conjunto pelo tratamento, nos 
termos do artigo 20.º.

Or. en

Alteração 510
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Sempre que o subcontratante seja ou se 
torne a parte determinante em relação aos 
fins, meios e métodos do tratamento de 
dados ou não atue unicamente com base 
nas instruções do responsável pelo 
tratamento, deve ser considerado 
responsável conjunto pelo tratamento, nos 
termos do artigo 20.º.
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Or. en

Alteração 511
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido
Documentação

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, mantenha a 
documentação de todos os sistemas e 
procedimentos de tratamento sob a sua 
responsabilidade.
2. Essa documentação deve consistir, pelo 
menos, nas seguintes informações:
(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante;
(b) Finalidades do tratamento;
(c) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais;
(d) Transferências de dados para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional, incluindo o nome desse 
país terceiro ou dessa organização 
internacional.
3. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem disponibilizar a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, quando por esta solicitado.

Or. de

Alteração 512
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, mantenha a documentação 
de todos os sistemas e procedimentos de 
tratamento sob a sua responsabilidade.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada responsável pelo tratamento e cada 
subcontratante, mantenha a documentação 
detalhada de todos os sistemas e 
procedimentos de tratamento sob a sua 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 513
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento e do seu delegado para a 
proteção de dados, bem como de qualquer 
responsável conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante;

Or. en

Alteração 514
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Acordo escrito vinculativo, em caso 
de responsáveis conjuntos pelo 
tratamento; lista de subcontratantes e 
atividades objeto da subcontratação;
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Or. pt

Alteração 515
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma descrição da categoria ou 
categorias de pessoas implicadas e dos 
dados ou categorias de dados tratados;

Or. pt

Alteração 516
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Uma descrição das regras internas 
para o exercício dos direitos dos titulares, 
nos termos do artigo 10.º.

Or. pt

Alteração 517
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Transferências de dados para um país 
terceiro ou uma organização internacional, 
incluindo o nome desse país terceiro ou 
dessa organização internacional.

(d) Transferências de dados para um país 
terceiro ou uma organização internacional, 
incluindo o nome da autoridade 
requerente competente de um país terceiro 
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ou organização internacional, bem como os 
fundamentos jurídicos da transferência de 
dados;

Or. en

Alteração 518
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os prazos fixados para o 
apagamento das diferentes categorias de 
dados;

Or. en

Alteração 519
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A descrição das medidas referidas 
no artigo 18.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 520
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
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Documentação
1. Toda a transmissão de dados pessoais 
deve ser registada ou documentada para 
efeitos de verificação da licitude do 
tratamento, do acompanhamento e da 
garantia da integridade e segurança dos 
dados.
2. Os registos ou documentos devem ser 
disponibilizados à autoridade de controlo, 
se solicitados. A autoridade de controlo só 
utilizará essas informações para efeitos de 
verificação da licitude do tratamento dos 
dados, bem como para garantir a 
integridade e segurança dos dados.

Or. de

Justificação

Baseado no artigo 10.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 521
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

Artigo 24.º Suprimido
Conservação de registos das operações de 
tratamento
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações 
e, na medida do possível, a identificação 
da pessoa que consultou ou comunicou 
dados pessoais.
2. Os registos só podem ser utilizados para 



PE506.128v02-00 48/137 AM\929834PT.doc

PT

efeitos de verificação da licitude do 
tratamento de dados, de autocontrolo e de 
garantia da integridade e segurança dos 
dados.

Or. de

Alteração 522
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações 
e, na medida do possível, a identificação da 
pessoa que consultou ou comunicou dados 
pessoais.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações 
e, na medida do possível, a identificação da 
pessoa que consultou ou comunicou dados 
pessoais e a identidade dos destinatários 
desses dados. 

en

Alteração 523
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de todas as
operações de tratamento de dados,
incluindo todas as transmissões de dados. 
Os registos das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 



AM\929834PT.doc 49/137 PE506.128v02-00

PT

comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações 
e, na medida do possível, a identificação 
da pessoa que consultou ou comunicou 
dados pessoais.

finalidade, a data e hora dessas operações e 
a identificação da pessoa que consultou ou 
comunicou dados pessoais e a identidade 
do destinatário desses dados.

Or. pt

Alteração 524
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações 
e, na medida do possível, a identificação 
da pessoa que consultou ou comunicou 
dados pessoais.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações e 
a identificação da pessoa que consultou ou 
comunicou dados pessoais.

Or. en

Alteração 525
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a 
finalidade, a data e hora dessas operações 
e, na medida do possível, a identificação 
da pessoa que consultou ou comunicou 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que são conservados registos de, pelo 
menos, as seguintes operações: recolha, 
alteração, consulta, comunicação, 
interconexão ou apagamento. Os registos 
das operações de consulta e de 
comunicação indicarão, em especial, a
finalidade, a data e hora dessas operações e 
a identificação da pessoa que consultou ou 
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dados pessoais. comunicou dados pessoais.

Or. en

Alteração 526
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem disponibilizar a 
documentação existente à autoridade de 
controlo, a pedido desta.

Or. en

Alteração 527
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os registos só podem ser utilizados para 
efeitos de verificação da licitude do 
tratamento de dados, de autocontrolo e de 
garantia da integridade e segurança dos 
dados.

2. Os registos só podem ser utilizados para 
efeitos de verificação da licitude do 
tratamento de dados, de autocontrolo e de 
garantia da integridade e segurança dos 
dados ou para fins de auditoria, quer por 
parte do delegado de proteção de dados, 
quer por parte da autoridade de proteção 
de dados.

Or. pt

Alteração 528
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Deverá existir uma análise periódica 
dos registos, com o objetivo de detetar 
qualquer desvio, em conformidade com as 
boas práticas de segurança.

Or. pt

Alteração 529
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante cooperem, mediante pedido, 
com a autoridade de controlo no exercício 
das suas funções, comunicando 
nomeadamente todas as informações de 
que esta necessite para esse efeito.

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante trabalham, mediante 
pedido, com a autoridade de controlo no 
exercício das suas funções nos termos da 
secção 2 do capítulo VI da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 530
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros determinam 
que - no caso duma proposta de lei que 
preveja o tratamento de dados pessoais 
que implique riscos graves para os 
direitos e liberdades dos cidadãos devido 
ao seu caráter, âmbito ou fim - será 
efetuada uma avaliação de impacto da 
medida proposta sobre a proteção de 



PE506.128v02-00 52/137 AM\929834PT.doc

PT

dados pessoais.
A avaliação deve incluir, pelo menos, uma 
descrição geral das operações de 
tratamento de dados propostas, uma 
avaliação dos riscos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face a esses 
riscos, as garantias, medidas de 
segurança e procedimentos para 
assegurar a proteção dos dados pessoais e 
demonstrar a conformidade com as 
disposições adotadas por força da 
presente diretiva, tendo em conta os 
direitos e as expectativas legítimas dos 
titulares de dados e de terceiros.

Or. nl

Justificação

A avaliação de impacto relativa ao tratamento de dados pessoais pelas forças da ordem não 
é imediatamente compatível com o facto de o tratamento de dados pela polícias e as 
autoridades judiciais assentar numa base jurídica adequada. Portanto, é razoável vincular o 
requisito da avaliação a nova legislação.

Alteração 531
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O dever de cooperação também deve 
ser assegurado quando a autoridade de 
controlo tiver necessidade de examinar os 
sistemas de informação e os tratamentos 
de dados pessoais, sendo-lhe garantido o 
acesso às instalações do responsável ou 
subcontratante.

Or. pt

Alteração 532
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que autoridade de controlo 
exerça os poderes que lhe são conferidos 
por força do artigo 46.º, alíneas a) e b), o 
responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem responder à 
autoridade de controlo num prazo 
razoável a fixar por esta última. A 
resposta deve incluir uma descrição das 
medidas adotadas e dos resultados 
obtidos, tendo em conta as observações 
formuladas pela autoridade de controlo.

Suprimido

Or. de

Alteração 533
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que autoridade de controlo 
exerça os poderes que lhe são conferidos 
por força do artigo 46.º, alíneas a) e b), o 
responsável pelo tratamento e o 
subcontratante devem responder à 
autoridade de controlo num prazo razoável 
a fixar por esta última. A resposta deve 
incluir uma descrição das medidas 
adotadas e dos resultados obtidos, tendo 
em conta as observações formuladas pela 
autoridade de controlo.

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. en

Alteração 534
Jan Philipp Albrecht
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Proposta de diretiva
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Avaliação do impacto na proteção de 

dados
1. Os Estados-Membros devem prever 
que, antes da conceção de novos sistemas 
de tratamento de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, atuando em nome do 
responsável pelo tratamento, ou a 
entidade responsável pelo novo sistema, 
efetuem uma avaliação do impacto dos 
procedimentos de tratamento previstos na 
proteção dos dados pessoais.
2. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição sistemática:
(a) das operações de tratamento de dados 
previstas e respetiva necessidade e 
proporcionalidade em relação aos fins,
(b) de uma avaliação dos riscos para os 
direitos e liberdades dos titulares de 
dados,
(c) das medidas previstas para fazer face 
aos riscos e minimizar o volume de dados 
pessoais tratados,
(d) das garantias, medidas de segurança e 
mecanismos para assegurar a proteção 
dos dados pessoais e demonstrar a 
conformidade com o presente 
regulamento, tendo em conta os direitos e 
os interesses legítimos das pessoas em 
causa e de terceiros.
3. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento 
previsto.
4. A avaliação deve ser facilmente 
acessível ao público.
5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar, após requerer um 
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parecer ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, atos delegados nos 
termos do artigo 56.º, a fim de especificar 
mais concretamente os requisitos 
aplicáveis à avaliação referida no n.º 2, 
incluindo as condições e os procedimentos 
de redimensionabilidade, de verificação e 
de auditoria.

Or. en

Justificação

O tratamento de dados pessoais neste domínio sensível deve apenas ser efetuado após uma 
avaliação do impacto na proteção de dados. Por razões de coerência, as disposições têm por 
base o projeto de relatório do regulamento sobre a proteção de dados.

Alteração 535
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Avaliação do impacto na proteção de 

dados
1. Os Estados-Membros devem prever 
que, antes do tratamento de dados 
pessoais, o responsável pelo tratamento 
ou o subcontratante efetuem uma 
avaliação do impacto dos sistemas e 
procedimentos de tratamento previstos na 
proteção dos dados pessoais, sempre que 
as operações de tratamento sejam 
suscetíveis de apresentar riscos 
específicos para os direitos e liberdades 
das pessoas em causa, devido à sua 
natureza, âmbito ou finalidade.
2. As seguintes operações de tratamento 
são especialmente suscetíveis de 
apresentar os riscos específicos referidos 
no n.º 1:
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(a) O tratamento de dados pessoais em 
sistemas de arquivo de grande dimensão 
para efeitos de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
penais ou de execução de sanções penais;
(b) O tratamento de categorias especiais 
de dados pessoais na aceção do artigo 8.º, 
de dados pessoais relacionados com 
menores, de dados de localização e de 
dados biométricos para efeitos de 
prevenção, deteção, investigação ou 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais;
(c) Uma avaliação dos aspetos pessoais 
relacionados com uma pessoa singular, 
ou que vise analisar ou prever, 
nomeadamente, o seu comportamento, 
baseada num processo automatizado e 
suscetível de dar lugar a medidas que 
produzam efeitos jurídicos relativamente 
à pessoa em causa ou que a afetem de 
forma significativa;
(d) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
dispositivos ótico-eletrónicos 
(videovigilância); ou
(e) Outras operações de tratamento para 
as quais é obrigatória a consulta da 
autoridade de controlo nos termos do 
artigo 26.º, n.º 1.
3. A avaliação deve incluir uma descrição 
sistemática e detalhada das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face a esses 
riscos, as garantias, medidas de 
segurança e mecanismos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e demonstrar 
a conformidade com as disposições 
adotadas por força da presente diretiva, 
tendo em conta os direitos e os interesses 
legítimos das pessoas em causa e de 
terceiros.
4. Os Estados-Membros devem prever que 
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o responsável pelo tratamento consulte 
todas as partes interessadas relevantes, 
incluindo representantes dos titulares de 
dados, sobre o tratamento previsto.
5. A avaliação deve ser facilmente 
acessível ao público.
6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar, após requerer um 
parecer ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, atos delegados nos 
termos do artigo 56.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis às operações de 
tratamento suscetíveis de apresentar os 
riscos específicos referidos nos n.ºs 1 e 2 e 
os requisitos aplicáveis à avaliação 
referida no n.º 3, incluindo as condições e 
os procedimentos de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria.

Or. en

Alteração 536
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A
Avaliação do impacto na proteção de 

dados
1. Os Estados-Membros devem garantir 
que, sempre que as operações de 
tratamento apresentem riscos específicos 
para os direitos e liberdades das pessoas 
em causa, devido à sua natureza, âmbito 
ou finalidade, o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, atuando 
em nome do responsável pelo tratamento, 
efetuam uma avaliação do impacto dos 
procedimentos de tratamento previstos ou 
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em curso na proteção dos dados pessoais, 
antes de novos procedimentos de 
tratamento ou tão cedo quanto possível, 
no caso dos procedimentos de tratamento 
existentes.
2. As seguintes operações de tratamento 
são especialmente suscetíveis de 
apresentar os riscos específicos referidos 
no n.º 1:
(a) O tratamento de dados pessoais em 
sistemas de arquivo de grande dimensão 
para efeitos de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
penais ou de execução de sanções penais;
(b) O tratamento de categorias especiais 
de dados pessoais na aceção do artigo 8.º, 
de dados pessoais relacionados com 
menores e de dados biométricos para 
efeitos de prevenção, deteção, 
investigação ou repressão de infrações 
penais ou de execução de sanções penais.
(c) Uma avaliação dos aspetos pessoais 
relacionados com uma pessoa singular, 
ou que vise analisar ou prever, 
nomeadamente, o seu comportamento, 
baseada num processo automatizado e 
suscetível de dar lugar a medidas que 
produzam efeitos jurídicos relativamente 
à pessoa em causa ou que a afetem de 
forma significativa;
(d) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
dispositivos ótico-eletrónicos 
(videovigilância); ou
(e) Outras operações de tratamento para 
as quais é obrigatória a consulta da 
autoridade de controlo nos termos do 
artigo 26.º, n.º 1.
3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos para os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face a esses 
riscos, as garantias, medidas de 
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segurança e mecanismos para assegurar a 
proteção dos dados pessoais e demonstrar 
a conformidade com as disposições 
adotadas por força da presente diretiva, 
tendo em conta os direitos e os legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.
4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento consulte o 
público sobre o tratamento previsto, sem 
prejuízo da proteção dos interesses 
públicos ou da segurança das operações 
de tratamento de dados.
5. Sem prejuízo da proteção dos interesses 
públicos ou da segurança das operações 
de tratamento de dados, a avaliação deve 
ser facilmente acessível ao público.

6. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar, em consulta com o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados nos termos do 
artigo 56.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e as condições 
aplicáveis às operações de tratamento 
suscetíveis de apresentar os riscos 
específicos referidos nos n.ºs 1 e 2 e os 
requisitos aplicáveis à avaliação referida 
no n.º 3, incluindo as condições e os 
procedimentos de redimensionabilidade, 
de verificação e de auditoria.

Or. en

Alteração 537
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 26 –  n.º 1 –  parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante consulta a autoridade de 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento consulta 
a autoridade de controlo antes de proceder 
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controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais que farão parte de um 
novo ficheiro a criar, sempre que:

ao tratamento de dados pessoais que farão 
parte de um novo ficheiro a criar, sempre 
que:

Or. pt

Alteração 538
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante consulta a autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais que farão parte de um 
novo ficheiro a criar, sempre que:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante consulta a autoridade de 
controlo antes de proceder ao tratamento 
de dados pessoais que farão parte de um 
novo tipo de ficheiro a criar.

Or. en

Alteração 539
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O tratamento visar categorias 
especiais de dados referidas no artigo 8.º;

Suprimido

Or. en

Alteração 540
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) Devido à utilização, em especial, de 
novos mecanismos, tecnologias ou 
procedimentos, o tipo de tratamento 
apresente riscos específicos para os 
direitos e liberdades fundamentais e, em 
particular, para a proteção de dados 
pessoais do seu titular.

Suprimido

Or. en

Alteração 541
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem prever que 
a autoridade de controlo estabeleça uma 
lista das operações de tratamento de dados 
sujeitas a consulta prévia nos termos do n.º 
1.

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a autoridade de controlo deve estabelecer
uma lista das operações de tratamento de 
dados sujeitas a consulta prévia nos termos 
do n.º 1, alínea b). A autoridade de 
controlo comunica publicamente essa 
lista e transmite-a ao Comité Europeu 
para a Proteção de Dados. O Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve 
trabalhar com vista à convergência dessas 
listas.

Or. en

Alteração 542
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram que 
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o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante fornecem à autoridade de 
controlo a avaliação do impacto na 
proteção de dados prevista no artigo 
25.º-A e, quando solicitado, qualquer 
outra informação que permita à 
autoridade de controlo avaliar a 
conformidade do tratamento e, 
nomeadamente, os riscos para a proteção 
dos dados pessoais do titular dos dados e 
as respetivas garantias.

Or. en

Alteração 543
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 544
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem prever que 
a autoridade de controlo estabeleça uma 
lista das operações de tratamento de dados 
sujeitas a consulta prévia nos termos do n.º 
1.

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a autoridade de controlo estabeleça uma 
lista das operações de tratamento de dados 
sujeitas a consulta prévia nos termos do n.º 
1.

Or. en

Alteração 545
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento aplique as 
medidas técnicas e organizativas que 
permitam evitar:

(a) A destruição não intencional ou não 
autorizada;
(b) A perda acidental;
(c) Alterações sem permissão;
(d) A transmissão ou o acesso não 
autorizados, especialmente nos casos em 
que, no âmbito do tratamento, os dados 
são transmitidos através de uma rede ou 
são disponibilizados mediante um acesso 
direto automático, e
(e) Quaisquer outras formas de 
tratamento de dados pessoais não 
autorizadas.
Estas medidas devem assegurar um nível 
de segurança adaptado aos riscos que o 
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tratamento apresenta e à natureza dos 
dados pessoais a proteger, atendendo às 
técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. de

Justificação

A revisão do presente artigo retoma o artigo 22.º, n.º 1, da Decisão-Quadro.

Alteração 546
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante apliquem os procedimentos 
e as medidas técnicas e organizativas 
necessárias para assegurar um nível de 
segurança adaptado aos riscos que o 
tratamento representa e à natureza dos 
dados pessoais a proteger, atendendo às 
técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. en

Alteração 547
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante apliquem as medidas 
técnicas e organizativas necessárias para 

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento e o 
subcontratante apliquem os procedimentos 
e as medidas técnicas e organizativas 
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assegurar um nível de segurança adaptado 
aos riscos que o tratamento representa e à 
natureza dos dados pessoais a proteger, 
atendendo às técnicas mais recentes e aos 
custos resultantes da sua aplicação.

necessárias para assegurar um nível de 
segurança adaptado aos riscos que o 
tratamento representa e à natureza dos 
dados pessoais a proteger, atendendo às 
técnicas mais recentes e aos custos 
resultantes da sua aplicação.

Or. en

Alteração 548
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 549
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita ao tratamento 
automatizado de dados, cada 
Estado-Membro deve prever que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, na sequência de uma 
avaliação de riscos, aplique medidas 
destinadas a:

2. No que respeita ao tratamento 
automatizado de dados, cada 
Estado-Membro deve prever medidas 
adequadas para:
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Or. de

Alteração 550
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) Assegurar que as funções do sistema 
funcionem, que os erros de funcionamento 
sejam assinalados (fiabilidade) e que os 
dados pessoais conservados não possam ser 
falseados por um disfuncionamento do 
sistema (integridade).

Não se aplica à versão portuguesa.

Or. de

Alteração 551
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem prever 
que o subcontratante só pode ser 
nomeado se oferecer garantias suficientes 
e for capaz de demonstrar que toma as 
medidas de segurança técnica e de 
organização necessárias a que se refere o 
n.º 1 e cumpre as instruções previstas no 
artigo 21.º, n.º 2, alínea a). A autoridade 
competente deve inspecionar o 
subcontratante nesse sentido.

Or. en

Alteração 552
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode adotar, se necessário, 
atos de execução a fim de especificar os 
requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 
aplicáveis às várias situações, 
particularmente normas de cifragem. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
57.º, n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem adotar, se 
necessário, disposições a fim de especificar 
os requisitos previstos nos n.ºs 1 e 2 
aplicáveis às várias situações, 
particularmente normas de cifragem.

Or. de

Alteração 553
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento conserve 
documentação sobre qualquer violação de 
dados pessoais, incluindo os factos 
relacionados com a mesma, os respetivos 
efeitos e a medida de reparação adotada. 
Essa documentação deve permitir à 
autoridade de controlo verificar o respeito 
do disposto no presente artigo. A 
documentação deve incluir apenas as
informações necessárias para esse efeito. A 
autoridade de controlo deve manter um 
registo público das violações notificadas.

Or. en

Alteração 554
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 555
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 56.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à determinação da 
violação de dados referida nos n.ºs 1 e 2, e 
às circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.º 1 já especifica à saciedade os critérios e requisitos para determinar a existência de 
violação de dados. A delegação de competências legislativas sugerida abarcaria, de qualquer 
forma, elementos essenciais que não podem ser delegados, e que devem ser especificados no 
instrumento de base. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados sugere também uma 
modificação análoga.

Alteração 556
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 56.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação da violação de 
dados referida nos n.ºs 1 e 2, e às 
circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

5. São conferidas competências à 
Comissão para adotar, após requerer um 
parecer ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, atos delegados nos 
termos do artigo 56.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação da violação de 
dados referida nos n.ºs 1 e 2, e às 
circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

Or. en

Alteração 557
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São conferidas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 56.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis à determinação da violação de 
dados referida nos n.ºs 1 e 2, e às 
circunstâncias particulares em que um 
responsável pelo tratamento e um 
subcontratante são obrigados a notificar a 
violação de dados pessoais.

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

Or. en
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Alteração 558
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir um formato 
normalizado para essa notificação à 
autoridade de controlo, os procedimentos 
aplicáveis ao requisito de notificação, bem 
como o formulário e as modalidades para a 
documentação referida no n.º 4, incluindo 
os prazos para o apagamento das 
informações aí contidas. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 57.º, n.º 2.

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

Or. en

Alteração 559
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
Consulta prévia

Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades nacionais competentes sejam 
consultadas antes de se proceder ao 
tratamento de dados pessoais que farão 
parte de um novo ficheiro a criar, sempre 
que:
(a) Sejam tratadas categorias específicas 
de dados, nos termos do artigo 8.º, ou
(b) O tipo de tratamento, nomeadamente 
em virtude do recurso a novas 
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tecnologias, mecanismos ou 
procedimentos, encerre outros riscos 
específicos para os direitos e as liberdades 
fundamentais e, em particular, para a 
vida privada das pessoas em causa.

Or. de

Justificação

A presente formulação retoma o artigo 23.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 560
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º-A
A autoridade de controlo deve manter um 
registo público dos tipos, âmbito e número 
de violações notificadas.

Or. en

Alteração 561
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Comunicação de uma violação de dados 

pessoais ao titular dos dados
1. Os Estados-Membros devem prever 
que, sempre que a violação de dados 
pessoais for suscetível de afetar 
negativamente a proteção dos dados 
pessoais ou a privacidade do titular dos 
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dados, o responsável pelo tratamento, 
após a notificação a que se refere o artigo 
28.º, comunica a violação de dados 
pessoais à pessoa em causa sem demora 
injustificada.
2. A comunicação ao titular dos dados 
referida no n.º 1 deve descrever a 
natureza da violação dos dados pessoais e 
incluir, pelo menos, as informações e 
recomendações previstas no artigo 28.º, 
n.º 3, alíneas b) e c).
3. A comunicação de uma violação de 
dados pessoais ao seu titular não deve ser 
exigida se o responsável pelo tratamento 
demonstrar cabalmente, a contento da 
autoridade competente, que adotou as 
medidas de proteção tecnológica 
adequadas e que estas foram aplicadas 
aos dados a que a violação diz respeito. 
Essas medidas de proteção tecnológica 
devem tornar os dados incompreensíveis 
para qualquer pessoa que não esteja 
autorizada a aceder a esses dados.
4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada, limitada ou omitida pelos 
motivos referidos no artigo 11.º, n.º 4.

Or. de

Alteração 562
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A comunicação ao titular dos dados 
referida no n.º 1 deve descrever a natureza 
da violação dos dados pessoais e incluir, 
pelo menos, as informações e 
recomendações previstas no artigo 28.º, n.º 
3, alíneas b) e c).

2. A comunicação ao titular dos dados 
referida no n.º 1 deve descrever a natureza 
da violação dos dados pessoais e incluir, 
pelo menos, as informações e 
recomendações previstas no artigo 28.º, n.º 
3, alíneas a) a e).
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Or. en

Alteração 563
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sem prejuízo da obrigação que 
incumbe ao responsável pelo tratamento 
de notificar o titular dos dados da 
violação dos seus dados pessoais, se o 
primeiro não tiver já comunicado a 
violação de dados pessoais à pessoa em 
causa, a autoridade de controlo, 
atendendo aos efeitos negativos prováveis 
dessa violação, pode exigir que proceda a 
essa notificação.

Or. en

Alteração 564
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada, limitada ou omitida pelos 
motivos referidos no artigo 11.º, n.º 4.

4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada ou limitada pelos motivos 
referidos no artigo 11.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 565
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada, limitada ou omitida pelos 
motivos referidos no artigo 11.º, n.º 4.

4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada ou limitada pelos motivos 
referidos no artigo 11.º, n.º 4.

Or. en

Justificação

Alteração necessária para assegurar coerência com a alteração ao artigo 11.º, n.º 4.

Alteração 566
Nuno Melo

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada, limitada ou omitida pelos 
motivos referidos no artigo 11.º, n.º 4.

4. A comunicação ao titular dos dados 
pode ser adiada, limitada ou omitida pelos 
motivos referidos no artigo 13º, n.º 1.

Or. pt

Alteração 567
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designem um delegado 
para a proteção de dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento designe um 
delegado para a proteção de dados. Essa 
obrigação deverá ser alargada aos 
subcontratantes nos casos em que a sua 
intervenção seja de molde a justificar a 
designação de um delegado para a 
proteção de dados.
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Or. pt

Alteração 568
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designem um delegado para 
a proteção de dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designem, no mínimo, um 
delegado para a proteção de dados.

Or. en

Alteração 569
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O responsável pela proteção dos 
dados não pode ser prejudicado pelo 
exercício das suas funções. Não é 
permitido demitir o responsável pela 
proteção dos dados durante o período de 
vigência das suas funções, nem durante o 
ano subsequente, a menos que se 
verifiquem factos que justifiquem o seu 
despedimento por justa causa.

Or. de

Alteração 570
Sophia in 't Veld

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



PE506.128v02-00 76/137 AM\929834PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem prever 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante assegure que quaisquer 
outras funções profissionais que 
incumbem ao delegado para a proteção de 
dados sejam compatíveis com as 
atribuições e funções dessa pessoa na 
qualidade de delegado para a proteção de 
dados e não impliquem um conflito de 
interesses.

Or. en

Alteração 571
Carlos Coelho

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O delegado para a proteção dos 
dados é nomeado por um período mínimo 
de quatro anos. O mandato do delegado 
para a proteção de dados pode ser 
renovado por mais 4 anos. No decurso do 
seu mandato, o delegado para a proteção 
de dados apenas pode ser exonerado se 
tiver deixado de cumprir as condições 
exigidas para o exercício das suas 
funções. Cabe aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes a 
obrigação de notificarem a autoridade de 
controlo da identificação e contactos do 
delegado de proteção de dados, após a sua 
designação, bem como de quaisquer 
alterações que venham a ocorrer.

Or. pt
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Alteração 572
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O delegado para a proteção dos 
dados é nomeado por um período mínimo 
de quatro anos. O mandato do delegado 
para a proteção de dados pode ser 
renovado. No decurso do seu mandato, o 
delegado para a proteção de dados apenas 
pode ser exonerado se tiver deixado de 
cumprir as condições exigidas para o 
exercício das suas funções, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
cumprimento das disposições da presente 
diretiva. 

Or. en

Alteração 573
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem prever 
que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comuniquem o nome e os 
contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público.

Or. en

Alteração 574
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros devem prever 
que os titulares de dados tenham o direito 
de contactar o delegado para a proteção 
de dados sobre todos os assuntos 
relacionados com o tratamento dos seus 
dados pessoais e de solicitar o exercício 
dos direitos que lhe confere o presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 575
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve assegurar que o 
delegado para a proteção de dados dispõe 
dos meios para desempenhar as suas
funções e atribuições referidas no artigo 
32.º, de forma eficaz e independente, e que 
não recebe quaisquer instruções relativas 
ao exercício da sua função.

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

Or. en

Alteração 576
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante apoia o delegado para a 
proteção de dados no exercício das suas 
funções e deve fornecer todos os meios, 
incluindo pessoal, instalações, 
equipamentos e quaisquer outros recursos 
necessários ao exercício das funções e 
atribuições referidas no artigo 32.º e à 
manutenção dos seus conhecimentos 
profissionais.

Or. en

Alteração 577
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Informar e aconselhar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações em aplicação das 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, e conservar 
documentação sobre esta atividade e as 
respostas recebidas;

(a) Informar e aconselhar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações em aplicação das 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, em particular no 
que se refere a medidas e procedimentos 
técnicos e organizativos, e conservar 
documentação sobre esta atividade e as 
respostas recebidas;

Or. en

Alteração 578
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 32 – parágrafo 1 – alínea h-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

h-A) Acompanhar a realização da 
avaliação do impacto na proteção de 
dados pelo responsável pelo tratamento ou 
pelo subcontratante;

Or. en

Alteração 579
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º-A
Responsabilidade do Comité

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante designam um membro do 
Comité responsável pela proteção de 
dados.
2. O membro do Comité referido no n.º 1 
assume a responsabilidade pelo 
cumprimento das disposições da presente 
diretiva, tal como aplicadas pela 
legislação do Estado-Membro.

Or. en

Alteração 580
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Princípios gerais das transferências de 
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dados pessoais
Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer transferência, pelas autoridades 
competentes, de dados pessoais objeto de 
tratamento ou que se destinem a ser 
tratadas após a sua transferência para um 
país terceiro, ou para uma organização 
internacional, incluindo uma 
transferência ulterior para outro país 
terceiro ou outra organização 
internacional, só pode ser efetuada se:
(a) A transferência for necessária para 
fins de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais; e
(b) As condições estabelecidas no presente 
capítulo forem cumpridas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante.

Or. en

Alteração 581
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as transferências ulteriores referidas no 
n.º 1 do presente artigo podem apenas 
ocorrer se, além das condições 
apresentadas nesse número:
(a) A transferência ulterior for necessária 
para a mesma finalidade específica da 
transferência original; e 
(b) A autoridade competente que realizou 
a transferência original autorizar a 
transferência ulterior.

Or. en
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Justificação

As transferências devem apenas ser autorizadas às autoridades de aplicação da lei e não a 
outros destinatários em países terceiros. Esta condição foi sugerida pela AEPD e pelo Grupo 
de Trabalho do artigo 29.º e advém do considerando 45. Convém também especificar que as 
transferências ulteriores devem estar sujeitas a condições adicionais, tal como é sugerido 
pelo Grupo de Trabalho do artigo 29.º.

Alteração 582
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A transferência for necessária para fins 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais; e

(a) A transferência for necessária para fins 
de prevenção de riscos, de investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais; e 

Or. de

Alteração 583
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A transferência for necessária para fins 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais; e

(a) A transferência específica for 
necessária para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de sanções 
penais; e 

Or. en

Alteração 584
Sophia in 't Veld
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Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Os dados forem transferidos para 
um responsável pelo tratamento num país 
terceiro ou numa organização 
internacional que seja uma autoridade 
competente para os efeitos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 585
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) As condições estabelecidas no 
presente capítulo forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados 
pessoais do país terceiro ou da 
organização internacional para outro país 
terceiro ou outra organização 
internacional;

Or. en

Alteração 586
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições estabelecidas no presente 
capítulo forem cumpridas pelo responsável 

(b) As condições estabelecidas no presente 
capítulo forem cumpridas.
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pelo tratamento e pelo subcontratante.

Or. de

Alteração 587
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições estabelecidas no presente 
capítulo forem cumpridas pelo responsável 
pelo tratamento e pelo subcontratante.

(b) As outras disposições adotadas em 
conformidade com a presente diretiva
forem cumpridas pelo responsável pelo 
tratamento e pelo subcontratante; e 

Or. en

Alteração 588
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 33 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O nível de proteção dos dados 
pessoais assegurado pela presente diretiva 
continuar a ser garantido.

Or. en

Alteração 589
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
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Transferências para destinatários não 
sujeitos às disposições de aplicação da 

presente diretiva
Os Estados-Membros garantem que as 
transferências de dados pessoais 
realizadas pelas autoridades competentes 
para destinatários que não estão sujeitos 
às disposições de aplicação da presente 
diretiva podem apenas ocorrer se essas 
transferências forem:
(a) Asseguradas na legislação nacional; 
essas leis devem respeitar a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e a Convenção para a Proteção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e estar em conformidade 
com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem; ou
(b) Necessárias para a proteção dos 
interesses vitais do titular de dados ou de 
outra pessoa singular; ou
(c) Realizadas mediante pedido do titular 
de dados.

Or. en

Alteração 590
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-A
Transferências para destinatários não 
sujeitos às disposições de aplicação da 

presente diretiva
Os Estados-Membros garantem que as 
transferências de dados pessoais 
realizadas pelas autoridades competentes 
para destinatários que não estão sujeitos 
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às disposições de aplicação da presente 
diretiva podem apenas ocorrer se essas 
transferências forem:
(a) Asseguradas na legislação nacional; 
essas leis devem respeitar a Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia e a Convenção para a Proteção 
dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais e estar em conformidade 
com a jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem; ou
(b) Necessárias para a proteção dos 
interesses vitais do titular de dados ou de 
um terceiro; ou
(c) Realizadas mediante pedido do titular 
de dados.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não contém garantias específicas aplicáveis às transferências de 
dados pessoais para privados e autoridades públicas não responsáveis pela aplicação da lei. 
Contudo, nos termos do princípio 5 da Recomendação n.º R(87)15 do Conselho da Europa, 
essas transferências devem apenas ser autorizadas em condições estritas e específicas. O 
novo artigo proposto adita disposições específicas aplicáveis a essas transferências, com 
base na Recomendação do Conselho da Europa acima referida.

Alteração 591
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 33-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º-B
Princípios gerais das transferências de 

dados pessoais
1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer transferência, pelas autoridades 
competentes, de dados pessoais objeto de 
tratamento ou que se destinem a ser 
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tratadas após a sua transferência para 
uma autoridade pública competente num 
país terceiro, ou para uma organização 
internacional, incluindo uma 
transferência ulterior para outra 
autoridade pública competente num país 
terceiro ou outra organização 
internacional, só pode ser efetuada se:
(a) A transferência específica for 
necessária para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de 
sanções penais;
(b) Os dados forem transferidos para um 
responsável pelo tratamento num país 
terceiro ou numa organização 
internacional que seja uma autoridade 
competente para os efeitos referidos no 
artigo 1.º, n.º 1;
(c) As condições estabelecidas nos artigos 
34.º a 37.º forem respeitadas pelo 
responsável pelo tratamento e pelo 
subcontratante, incluindo para as 
transferências ulteriores de dados 
pessoais do país terceiro ou da 
organização internacional para outro país 
terceiro ou outra organização 
internacional;
(d) As outras disposições adotadas em 
conformidade com a presente diretiva 
forem cumpridas pelo responsável pelo 
tratamento e pelo subcontratante; e 
(e) O nível de proteção dos dados de 
pessoas singulares assegurado na União 
pela presente diretiva continuar a ser 
garantido.
2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as transferências ulteriores referidas 
no n.º 1 do presente artigo podem apenas 
ocorrer se, além das condições 
apresentadas nesse número:
(a) A transferência ulterior for necessária 
para a mesma finalidade específica da 
transferência original; e 
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(b) A autoridade competente que realizou 
a transferência original autorizar a 
transferência ulterior.

Or. en

Alteração 592
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
uma transferência de dados pessoais para 
um país terceiro ou uma organização 
internacional pode ser efetuada sempre que 
a Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, em conformidade com o artigo 
41.º do Regulamento (UE) …./2012, ou em 
conformidade com o n.º 3 deste artigo, que 
o país terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
garante um nível de proteção adequado. 
Essa transferência não exige qualquer 
autorização suplementar.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
uma transferência de dados pessoais para 
um país terceiro ou uma organização 
internacional pode ser efetuada sempre que 
a Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, em conformidade com o artigo 
41.º do Regulamento (UE) …./2012, ou em 
conformidade com o n.º 3 deste artigo, que 
o país terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
garante um nível de proteção adequado. 
Essa transferência não exige qualquer 
autorização suplementar.

Os tratados e convenções internacionais 
entre a UE ou um dos seus 
Estados-Membros e um país terceiro ou 
uma organização internacional são 
considerados prova de um nível de 
proteção adequado na aceção do presente 
artigo. 

Or. de

Justificação

A presente proposta reflete a situação atual da legislação nos termos da Diretiva 95/46.

Alteração 593
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Na falta de uma decisão adotada por 
força do artigo 41.º do Regulamento (UE) 
…./2012, a Comissão deve avaliar a 
adequação do nível de proteção tendo em 
conta os seguintes elementos:

2. Na falta de uma decisão adotada por 
força do artigo 41.º do Regulamento (UE) 
…./2012, a Comissão deve avaliar a 
adequação do nível de proteção tendo em 
conta todas as circunstâncias que, no 
geral, sejam relevantes para as 
transferências de dados, ou categorias de 
transferências, e possam ser objeto de 
uma avaliação dissociada dos processos 
concretos de transferência. A avaliação 
considerará, em particular, os seguintes 
elementos:

Or. de

Alteração 594
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A existência e o funcionamento efetivo 
de uma ou mais autoridades de controlo 
independentes no país terceiro ou na 
organização internacional em causa, 
responsáveis por assegurar o respeito das 
regras de proteção de dados, assistir e 
aconselhar o titular de dados no exercício 
dos seus direitos, e cooperar com as 
autoridades de controlo da União e dos 
Estados-Membros; e

(b) A existência e o funcionamento efetivo 
de uma ou mais autoridades de controlo 
independentes no país terceiro ou na 
organização internacional em causa, 
responsáveis por assegurar o respeito das 
regras de proteção de dados, incluindo 
poderes sancionatórios suficientes, assistir 
e aconselhar o titular de dados no exercício 
dos seus direitos, e cooperar com as 
autoridades de controlo da União e dos 
Estados-Membros; e 

Or. en
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Alteração 595
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode decidir, nos limites da 
presente diretiva, que um país terceiro, 
um território, ou um setor de tratamento 
dentro desse país terceiro, ou uma 
organização internacional, garante um 
nível de proteção adequado na aceção do 
n.º 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 57.º, n.º 2.

3. A Comissão deve ter competência para 
adotar atos delegados, nos termos do 
artigo 56.º, para complementar a lista 
constante do anexo [x] dos países 
terceiros, territórios ou setores de 
tratamento dentro desses países terceiros, 
ou organizações internacionais que 
garantam um nível de proteção adequado 
na aceção do n.º 2. Ao determinar o nível 
de proteção, a Comissão deve ponderar se 
a legislação relevante, tanto geral como 
setorial, em vigor no país terceiro ou 
organização internacional, garante 
eficácia e respeito dos direitos, incluindo 
vias de recurso judicial para os titulares 
dos dados, especialmente aqueles cujos 
dados sejam objeto de transferência.

Or. de

Justificação

Dada a sua natureza abrangente, as determinações em causa excedem os requisitos em 
termos de condições uniformes de aplicação, pelo que esses elementos não essenciais devem 
ser objeto de uma delegação de competências legislativas, nos termos do artigo 290.º do 
TFUE. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados sugere também uma modificação 
análoga.

Alteração 596
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O ato de execução deve especificar o 
âmbito de aplicação geográfico e setorial 

4. Nos termos do artigo 340.º, n.º 2, do 
TFUE, e em conformidade com a 
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e, se for caso disso, identificar a 
autoridade de controlo referida no n.º 2, 
alínea b).

jurisprudência do Tribunal de Justiça, a 
União, de acordo com os princípios gerais 
comuns aos direitos dos 
Estados-Membros, deve indemnizar os 
danos causados pelas suas instituições no 
exercício das suas funções, incluindo 
eventuais danos provocados pelo uso 
indevido de dados pessoais na sequência 
de uma decisão equívoca, ao abrigo dos 
n.ºs 2 e 3.

Or. de

Alteração 597
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode decidir, nos limites da 
presente diretiva, que um país terceiro, 
um território ou um setor de tratamento 
nesse país terceiro, ou uma organização 
internacional, não assegura um nível de 
proteção adequado na aceção do n.º 2, em 
especial nos casos em que a legislação 
relevante, quer de caráter geral ou 
setorial, em vigor no país terceiro ou na 
organização internacional, não assegura 
direitos efetivos e oponíveis, incluindo 
vias de recurso administrativo e judicial 
para os titulares de dados, nomeadamente 
para as pessoas residentes no território da 
União cujos dados pessoais sejam objeto 
de transferência. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 57.º, n.º 2, ou, 
em casos de extrema urgência para as 
pessoas singulares no que se refere ao seu 
direito de proteção de dados pessoais, em 
conformidade com o procedimento 
referido no artigo 57.º, n.º 3.

Suprimido
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Or. de

Alteração 598
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sempre que a Comissão adote uma 
decisão por força do n.º 5, segundo a qual 
qualquer transferência de dados pessoais 
para o país terceiro, um território ou um 
setor de tratamento nesse país terceiro, ou 
organização internacional em causa é 
proibida, tal decisão não prejudique 
transferências efetuadas nos termos do 
artigo 35.º, n.º 1, ou em conformidade 
com o artigo 36.º. Em momento oportuno, 
a Comissão deve encetar negociações com 
o país terceiro ou a organização 
internacional com vista a remediar a 
situação resultante da decisão adotada 
nos termos do n.º 5.

Suprimido

Or. de

Alteração 599
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão deve acompanhar a 
aplicação dos atos de execução referidos 
nos n.ºs 3 e 5.

Suprimido

Or. de
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Alteração 600
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
Transferências mediante garantias 

adequadas
1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, os Estados-Membros devem 
prever que uma transferência de dados 
pessoais para um país terceiro uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada:
a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo; ou
(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais e concluir 
existirem garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais.
2. A decisão de transferência nos termos 
do n.º 1, alínea b), deve ser adotada por 
pessoal devidamente autorizado. 
Qualquer transferência desse tipo deve 
fundamentada mediante documentação, 
que deve ser disponibilizada à autoridade 
de controlo, se solicitada.

Or. de

Alteração 601
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, os Estados-Membros devem 
prever que uma transferência de dados 
pessoais para um país terceiro uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada:

1. Se a Comissão não tiver tomado 
qualquer decisão nos termos do artigo 34.º, 
os Estados-Membros devem prever que 
uma transferência de dados pessoais para 
um país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:

Or. en

Alteração 602
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, os Estados-Membros devem 
prever que uma transferência de dados 
pessoais para um país terceiro uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada:

1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, os Estados-Membros devem 
prever que uma transferência de dados 
pessoais para uma autoridade pública 
competente de um país terceiro ou de uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada se tiverem sido apresentadas 
garantias adequadas no que diz respeito à 
proteção de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo.

(a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo; ou
(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais e concluir 
existirem garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais.

Or. en
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Alteração 603
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo; ou

(a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo; e 

Or. en

Alteração 604
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A autoridade de controlo tiver 
concedido autorização prévia para a 
transferência.

Or. en

Alteração 605
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais e concluir 
existirem garantias adequadas 

Suprimido
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relativamente à proteção de dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 606
Carlos Coelho

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais e concluir 
existirem garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais.

Suprimido

Or. pt

Alteração 607
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiver avaliado todas as 
circunstâncias inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais e concluir
existirem garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados pessoais.

(b) O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados tiver confirmado que o respetivo 
responsável pelo tratamento de dados ou 
subcontratante cumprem todos os 
requisitos jurídicos e boas práticas 
geralmente inerentes à operação de 
transferência de dados pessoais estipulados 
na presente diretiva, em particular no que 
diz respeito aos dados pessoais 
originalmente recolhidos por privados e 
tiver concluído que existem salvaguardas 
adequadas relativamente à proteção de 
dados pessoais, ou
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Or. en

Justificação

A autoavaliação por parte do responsável pelo tratamento ou do subcontratante não pode 
servir de base para as transferências para países terceiros. Essas transferências devem 
basear-se sempre num instrumento juridicamente vinculativo. Consultar igualmente o ponto 
415 do parecer da AEPD.

Alteração 608
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 35 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A legislação de um Estado-Membro 
permitir transferências específicas de 
dados pessoais que sejam consideradas 
estritamente necessárias e 
proporcionadas, sob reserva das 
disposições pertinentes do Direito da 
União Europeia ou do Direito 
Internacional Público, nomeadamente a 
CEDH na interpretação que lhe é dada 
pelo Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem.

Or. en

Alteração 609
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

1. A decisão de transferência nos termos 
do n.º 1, alínea b), deve ser adotada por 
pessoal devidamente autorizado. 
Qualquer transferência desse tipo deve 
fundamentada mediante documentação, 
que deve ser disponibilizada à autoridade 

Suprimido
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de controlo, se solicitada.

Or. en

(numeração errada no documento da Comissão)

Alteração 610
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A decisão de transferência nos termos 
do n.º 1, alínea b), deve ser adotada por 
pessoal devidamente autorizado. Qualquer 
transferência desse tipo deve fundamentada 
mediante documentação, que deve ser 
disponibilizada à autoridade de controlo, se 
solicitada.

2. Qualquer transferência desse tipo deve 
fundamentada mediante documentação, 
que deve ser disponibilizada à autoridade 
de controlo, se solicitada.

Or. en

(numeração errada no documento da Comissão)

Alteração 611
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 35-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-A
Transferências mediante garantias 

adequadas
1. Sempre que a Comissão não tenha 
tomado qualquer decisão nos termos do 
artigo 34.º, uma transferência de dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada se:
(a) Tiverem sido apresentadas garantias 
adequadas no que diz respeito à proteção 
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de dados pessoais mediante um 
instrumento juridicamente vinculativo;
(b) O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tiverem avaliado todas as 
circunstâncias geralmente inerentes à 
operação de transferência de dados 
pessoais (artigo 34.º, n.º 2) e concluírem 
que existem garantias adequadas 
relativamente à proteção de dados 
pessoais, ou
(c) For permitida uma transferência 
específica de dados pessoais (artigo 36.º), 
mesmo depois de a Comissão ter
concluído que o nível de proteção não é 
adequado.

Or. de

Alteração 612
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 35-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º-B
Transferência de dados pessoais 

provenientes de outros Estados-Membros
1. Os Estados-Membros devem prever 
que, na sequência das condições acima 
referidas, qualquer transferência, pelas 
autoridades competentes, de dados 
pessoais transferidos ou disponibilizados 
pelas autoridades competentes de outro 
Estado-Membro, incluindo uma 
transferência ulterior para um país 
terceiro ou uma organização 
internacional, só pode ser efetuada se: 
(a) O destinatário num país terceiro ou o 
organismo internacional de receção for 
responsável pela prevenção de riscos, pela 
investigação, deteção ou repressão de 
infrações penais ou pela execução de 
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sanções penais;
(b) O Estado-Membro que forneceu os 
dados tiver dado o seu consentimento 
para a transferência, de acordo com a sua 
legislação nacional, e
(c) Nos casos previstos no artigo 34.º-A, 
n.º 3, e no artigo 35.º, alíneas b) e c), o 
Estado-Membro que transmitiu os dados 
também considerar que existem garantias 
adequadas de proteção dos dados 
transferidos, à luz da sua legislação 
nacional.
2. A transmissão sem consentimento 
prévio, nos termos do n.º 1, alínea b), só é 
permitida se for essencial para prevenir 
uma ameaça imediata e grave para a 
segurança pública de um Estado-Membro 
ou de um Estado terceiro, ou se for do 
interesse fundamental de um 
Estado-Membro, e o consentimento prévio 
não puder ser obtido em tempo útil. A 
autoridade responsável por dar tal 
consentimento deve ser informada do 
facto sem demora.
3. Em derrogação do disposto no n.º 1, 
alínea c), os dados pessoais só podem ser 
transmitidos se essa possibilidade estiver 
contemplada no direito nacional do 
Estado-Membro que os transmite, devido 
a:
(a) Interesses legítimos específicos do 
titular dos dados; ou
(b) Interesses superiores legítimos, em 
particular interesses públicos importantes.
4. Só é permitida a transmissão de dados 
pessoais a entidades privadas se estiverem 
preenchidos os requisitos do artigo 7.º-A, 
n.º 1.

Or. de

Justificação

O artigo 35.º-B corresponde ao artigo 13.º da Decisão-Quadro 2088/977/JAI, que introduz 
regras especiais para o tratamento de dados de outros Estados-Membros e lhes confere 
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proteção especial. Simultaneamente, esta disposição destina-se a proteger o Estado-Membro 
que fornece os dados, criando assim a confiança necessária para esse intercâmbio dentro da 
União, ao assegurar que o tratamento posterior dos dados transmitidos não fica entregue ao 
livre arbítrio do Estado de destino.

Alteração 613
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Derrogações

Em derrogação aos artigos 34.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:
a) Se for necessária para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa; ou
b) Se for necessária para proteger os 
interesses legítimos do titular dos dados 
sempre que a legislação do 
Estado-Membro que transfere os dados 
pessoais o preveja; ou
c) Se for essencial para a prevenção de 
uma ameaça imediata e grave contra a 
segurança pública de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro; ou
d) Se for necessária em casos particulares 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais 
ou de execução de sanções penais; ou
e) Se for necessária em casos particulares 
tendo em vista a confirmação, exercício 
ou defesa de um direito no âmbito de um 
processo judicial relacionado com a 
prevenção, investigação, deteção ou 
repressão de uma infração penal 
específica ou a execução de uma sanção 
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penal específica.

Or. de

Alteração 614
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Derrogações

Em derrogação aos artigos 34.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:
(a) Se for necessária para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa; ou
(b) Se for necessária para proteger os 
interesses legítimos do titular dos dados 
sempre que a legislação do 
Estado-Membro que transfere os dados 
pessoais o preveja; ou
(c) Se for essencial para a prevenção de 
uma ameaça imediata e grave contra a 
segurança pública de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro; ou
(d) Se for necessária em casos 
particulares para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de 
sanções penais; ou
(e) Se for necessária em casos 
particulares tendo em vista a 
confirmação, exercício ou defesa de um 
direito no âmbito de um processo judicial 
relacionado com a prevenção, 
investigação, deteção ou repressão de 
uma infração penal específica ou a 
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execução de uma sanção penal específica.

Or. en

Alteração 615
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Derrogação Derrogações no caso de transferências 
específicas

Or. en

Alteração 616
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos artigos 34.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:

Em derrogação dos artigos 34.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para uma 
autoridade pública competente num país 
terceiro ou uma organização internacional 
só pode ser efetuada se o responsável pelo 
tratamento dos dados tiver obtido 
autorização prévia, em conformidade com 
o n.º 1-A e:

Or. en

Alteração 617
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação aos artigos 34.º e 35.º, os 
Estados-Membros devem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada:

Caso a Comissão verifique, em 
conformidade com o n.º 5 do artigo 34.º, 
que o nível de proteção não é adequado, 
fica sem efeito a transferência de dados 
pessoais para o país terceiro, um território 
ou um setor de tratamento nesse país 
terceiro, ou organização internacional, 
desde que, mesmo em casos concretos, os 
legítimos interesses do titular dos dados 
no cancelamento da transferência 
superem o interesse público específico 
nessa mesma transferência. 
Em derrogação ao n.º 1 e ao artigo 35.º, os 
Estados-Membros podem prever que uma 
transferência de dados pessoais para um 
país terceiro ou uma organização 
internacional só pode ser efetuada se:

Or. en

Alteração 618
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Todas as transferências de dados que 
tenham sido decididas com base em 
derrogações deverão ser devidamente 
fundamentadas e deverão ser limitadas ao 
estritamente necessário, não sendo 
permitidas quaisquer transferências 
massivas e frequentes de dados.

Or. pt

Alteração 619
Cornelia Ernst
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Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros garantem que antes 
de realizar uma transferência baseada no 
n.º 1, o responsável pelo tratamento de 
dados deve obter autorização prévia da 
autoridade supervisora, a fim de 
assegurar a conformidade da 
transferência com as disposições adotadas 
no âmbito da presente diretiva e, em 
particular, de atenuar o risco envolvido 
para o titular de dados.

Or. en

Alteração 620
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os dados pessoais apenas podem ser 
transferidos nos termos das disposições do 
presente artigo se:
(a) O responsável pelo tratamento tiver 
obtido autorização prévia por parte da 
autoridade de controlo; e 
(b) A transferência incluir apenas os 
dados estritamente necessários para 
alcançar o objetivo para os quais são 
transferidos; e 
(c) Todas as transferências forem 
totalmente documentadas, incluindo a 
data e hora da transferência, a autoridade 
de destino, a justificação para a 
transferência e os dados transferidos. 
Essa documentação é facultada às 
autoridades supervisoras, a pedido destas.
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Or. en

Alteração 621
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, sempre que alguma das derrogações 
do n.º 1 seja invocada, o responsável pelo 
tratamento dos dados:
(a) Transfira apenas a quantidade de 
dados pessoais estritamente necessária 
para alcançar o objetivo da transferência; 
e 
(b) Documente essas transferências, 
incluindo a data e hora da transferência, 
informações acerca da autoridade de 
destino, a justificação para a 
transferência e os dados transferidos. 
Essa documentação é facultada às 
autoridades supervisoras, a pedido destas.

Or. en

Alteração 622
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se for necessária para proteger os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa; ou 

(a) Se for necessária para salvaguardar os 
interesses vitais do titular dos dados ou de 
outra pessoa, especialmente no que se 
refere à sua integridade física e ao seu 
bem-estar; ou

Or. en
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Alteração 623
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 36 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se for essencial para a prevenção de 
uma ameaça imediata e grave contra a 
segurança pública de um Estado-Membro 
ou de um país terceiro; ou

(c) Se for limitada a um caso específico e
essencial para a prevenção de uma ameaça 
imediata e grave contra a segurança 
pública de um Estado-Membro ou de um 
país terceiro; ou

Or. en

Alteração 624
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Derrogações às regras de transferência de 
dados após a ponderação de interesses em 

casos específicos concretos 
1. Caso a Comissão verifique, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 5, que 
não existe um nível de proteção adequado, 
a transferência de dados pessoais para o 
país terceiro, um território ou um setor de 
tratamento nesse país terceiro, ou 
organização internacional, não pode ser 
efetuada se, nesse caso específico, os 
interesses legítimos do titular dos dados 
relativamente ao cancelamento da 
transferência superarem o interesse 
público relativamente à mesma.
2. A adequação do nível de proteção 
existente num caso específico será um dos 
fatores tidos em conta aquando da 
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ponderação dos méritos dos interesses 
concorrentes envolvidos. A verificação do 
nível de proteção adequado num caso 
específico deve atender especialmente às 
circunstâncias relevantes para a 
transferência de dados pretendida, 
designadamente:
(a) O tipo de dados a transferir;
(b) As finalidades da sua transferência; e 
(c) A duração do tratamento previsto no 
país terceiro. 
3. Em derrogação do disposto nos artigos 
1.º e 35.º, os Estados-Membros podem 
prever que uma transferência de dados 
pessoais para um país terceiro ou uma 
organização internacional só pode ser 
efetuada: 
(a) Se for necessária para salvaguardar os 
interesses vitais e legítimos do titular dos 
dados ou de outra pessoa, especialmente 
no que se refere à sua integridade física e 
ao seu bem-estar; 
(b) Se for necessária para proteger os 
interesses legítimos do titular dos dados 
sempre que a legislação do 
Estado-Membro que transfere os dados 
pessoais o preveja; ou
(c) Se for necessária em casos 
particulares para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de 
sanções penais; ou
(d) Se for necessária em casos 
particulares tendo em vista a 
confirmação, exercício ou defesa de um 
direito no âmbito de um processo judicial 
relacionado com a prevenção, 
investigação, deteção ou repressão de 
uma infração penal específica ou a 
execução de uma sanção penal específica.
4. Em casos específicos, pode existir 
igualmente um nível de proteção 
adequado, se o país terceiro ou o 
território, um setor de tratamento ou uma 
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entidade interestatal ou supraestatal 
dentro desse país terceiro, ou a 
organização internacional em causa, 
garantirem que será atribuído aos dados 
transmitidos um nível de proteção 
adequado. 

Or. de

Justificação

A reformulação do artigo 36.º tem por base os artigos 34.º e 35.º. Em casos específicos 
estritamente delimitados, deve ser permitida  – sob reserva do cumprimento de condições 
muito rigorosas – a transmissão de dados a países terceiros cujas normas em matéria de 
proteção de dados sejam consideradas inadequadas, a fim de proteger interesses de extrema 
importância, como a integridade física ou a própria vida humana. 

Alteração 625
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 37 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
destinatário dos dados pessoais de qualquer 
limitação do tratamento e que adote todas 
as medidas razoáveis a fim de assegurar 
que tais limitações sejam respeitadas.

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
destinatário dos dados pessoais de qualquer 
limitação do tratamento e que adote todas 
as medidas razoáveis a fim de assegurar 
que tais limitações sejam respeitadas. A 
primeira frase aplica-se igualmente a 
quaisquer restrições ao tratamento que o 
responsável pelo tratamento tenha de 
cumprir, nos termos do artigo 7.º-A, n.º 3. 

Or. de

Justificação

No caso da transferência de dados dentro da UE, quaisquer restrições ao tratamento 
aplicáveis a nível nacional devem aplicar-se igualmente quando os dados são transferidos 
para um país terceiro; caso contrário, não existiria confiança suficiente no sistema, a fim de 
permitir a transferência de dados na UE.
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Alteração 626
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 37 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
destinatário dos dados pessoais de qualquer 
limitação do tratamento e que adote todas 
as medidas razoáveis a fim de assegurar 
que tais limitações sejam respeitadas.

Os Estados-Membros devem prever que o 
responsável pelo tratamento informe o 
destinatário dos dados pessoais de qualquer 
limitação do tratamento e que adote todas 
as medidas razoáveis a fim de assegurar 
que tais limitações sejam respeitadas. O 
responsável pelo tratamento deverá 
igualmente notificar o destinatário dos 
dados pessoais de qualquer atualização, 
retificação ou apagamento dos dados que 
tenha sido efetuada, o qual, por sua vez, 
deverá proceder a esta mesma notificação 
caso tenha ocorrido uma transferência 
subsequente.

Or. pt

Alteração 627
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
Comissão deve adotar, no âmbito de 
aplicação da presente diretiva, as medidas 
necessárias para intensificar as relações 
com os países terceiros ou as organizações 
internacionais e, em especial, as suas 
autoridades de controlo, sempre que a 
Comissão tiver declarado, mediante 
decisão, que asseguram um nível de 
proteção adequado na aceção do artigo 
34.º, n.º 3. Nesse contexto, a Comissão 
respeitará e preservará as competências 
dos Estados-Membros e as medidas de 
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direito ou de facto adotadas no exercício 
dessas competências.

Or. de

Alteração 628
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo V-A
Artigo 38.º-A

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que o responsável pelo tratamento não 
transmita dados pessoais a uma pessoa 
singular ou coletiva não sujeita às 
disposições adotadas em conformidade 
com a presente diretiva, salvo se:
(a) A transmissão respeitar a legislação
nacional ou da União; e 
(b) O destinatário estiver estabelecido 
num Estado-Membro da União Europeia; 
e 
(c) Não existirem interesses legítimos 
específicos do titular dos dados que 
impeçam a transmissão dos dados; e 
(d) A transmissão for necessária num 
caso específico para que o responsável 
pelo tratamento que efetua a transmissão 
dos dados pessoais possa assegurar:
(i) O desempenho das funções que lhe 
incubem legitimamente; ou
(ii) A prevenção de um perigo imediato e 
grave para a segurança pública; ou
(iii) A prevenção de danos graves para os 
direitos dos indivíduos.
2. O responsável pelo tratamento informa 
o destinatário sobre a finalidade para a 
qual os dados pessoais podem ser 
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exclusivamente tratados.
3. O responsável pelo tratamento informa 
o destinatário sobre as restrições de 
tratamento e assegura que estas restrições 
sejam respeitadas.

Or. en

Alteração 629
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a autoridade de controlo fica sujeita a 
um controlo financeiro que não afete a sua 
independência. Os Estados-Membros 
garantem que a autoridade de controlo 
disponha de orçamentos anuais próprios, os 
quais deverão ser geridos de forma 
integralmente autónoma pelas mesmas. 
Os orçamentos serão objeto de publicação.

Or. pt

Alteração 630
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
os membros da autoridade de controlo 
sejam nomeados pelos respetivos 
parlamentos ou governos.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
os membros da autoridade de controlo 
sejam nomeados pelos respetivos 
parlamentos.

Or. en
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Alteração 631
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
os membros da autoridade de controlo 
sejam nomeados pelos respetivos 
parlamentos ou governos.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
os membros da autoridade de controlo 
sejam nomeados pelos respetivos 
parlamentos ou em parceria com os
governos.

Or. pt

Alteração 632
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um membro cujo mandato termine ou 
que se demita deve continuar a exercer as 
suas funções até à nomeação de um novo 
membro.

Um membro cujo mandato termine ou que 
se demita deve, a pedido, continuar a 
exercer as suas funções até à nomeação de 
um novo membro. 

Or. de

Justificação

Caso a demissão se deva a uma falta grave, a permanência em funções até à nomeação de um 
sucessor pode afigurar-se incomportável. Por conseguinte, a permanência em funções apenas 
deve ter lugar «a pedido». 

Alteração 633
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, os 
poderes que lhe são conferidos em 
conformidade com a presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, no 
mínimo, os poderes que lhe são conferidos 
em conformidade com a presente diretiva.

Or. de

Alteração 634
Monika Hohlmeier

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
a autoridade de controlo não tem 
competência para controlar operações de 
tratamento efetuadas por tribunais que 
atuem no exercício da sua função 
jurisdicional.

2. A autoridade de controlo não deve ser 
responsável pelo controlo de tarefas 
atribuídas à jurisdição independente dos 
tribunais. O mesmo se aplica quando as
operações de tratamento são solicitadas, 
aprovadas ou consideradas admissíveis 
pelas autoridades judiciais, agindo de 
forma independente.  

Or. de

Alteração 635
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Controlar e assegurar a aplicação das 
disposições adotadas em conformidade 

(a) Controlar e assegurar a aplicação, no 
mínimo, das disposições adotadas em 
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com a presente diretiva e das suas medidas 
de execução;

conformidade com a presente diretiva e das 
suas medidas de execução;

Or. de

Alteração 636
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados ou por uma 
associação que o represente nos termos do 
artigo 50.º, examinar a matéria, na medida 
do necessário, e informar a pessoa em 
causa ou a associação do andamento e do 
resultado da queixa num prazo razoável, 
em especial se forem necessárias operações 
de investigação ou de coordenação 
complementares com outra autoridade de 
controlo;

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

Or. de

Justificação

Alteração em consequência da supressão, no artigo 50.º, do direito das associações 
intentarem ações judiciais. 

Alteração 637
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

(e) Conduzir investigações, por sua própria 
iniciativa ou com base numa queixa ou a 
pedido de outra autoridade de controlo, e 
informar o titular dos dados, num prazo 
razoável, do resultado das operações de 
investigação; a autoridade de controlo 
pode também conduzir essas investigações 
por sua própria iniciativa, dentro dos 
limites do direito nacional;

Or. de

Alteração 638
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 639
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

promover, dentro dos limites das funções e 
competências que lhe foram atribuídas, e 
no respeito do direito nacional, a 
sensibilização do público sobre os riscos, 
regras, garantias, e direitos associados ao 
tratamento de dados pessoais. As 
atividades especificamente dedicadas às 
crianças devem ser objeto de uma atenção 
especial.

Or. de

Alteração 640
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo apenas se pode 
recusar a adotar as medidas solicitadas 
pelo titular dos dados quando o pedido for 
manifestamente excessivo. Incumbe à 
autoridade de controlo o ónus de provar o 
caráter manifestamente excessivo do 
pedido.

Or. en

Alteração 641
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, a 
autoridade de controlo pode exigir o 

Não se aplica à versão portuguesa.
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pagamento de uma taxa, ou não adotar as 
medidas solicitadas pelo titular dos dados. 
Incumbe à autoridade de controlo o ónus 
de provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

Or. en

Alteração 642
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, a 
autoridade de controlo pode exigir o 
pagamento de uma taxa razoável. Incumbe 
à autoridade de controlo o ónus de provar o 
caráter manifestamente abusivo do pedido.

Or. en

Alteração 643
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Sempre que os pedidos sejam 
manifestamente excessivos, 
particularmente devido ao seu caráter 
repetitivo, a autoridade de controlo pode 
exigir o pagamento de uma taxa razoável. 
Incumbe à autoridade de controlo o ónus 
de provar o caráter manifestamente 
excessivo do pedido.
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abusivo do pedido.

Or. en

Justificação

Alteração necessária a fim de garantir a coerência com o regulamento sobre a proteção de 
dados.

Alteração 644
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo esteja 
habilitada a exercer os seguintes poderes:

Suprimido

(a) Poder de investigação, nomeadamente 
aceder aos dados objeto de tratamento e 
recolher todas as informações necessárias 
ao desempenho das suas funções de 
controlo;
(b) Poder efetivo de intervenção, 
nomeadamente emitir pareceres 
previamente ao tratamento de dados e 
assegurar a publicação adequada desses 
pareceres, ordenar a limitação, o 
apagamento ou a destruição dos dados, 
proibir temporária ou definitivamente um 
tratamento, dirigir uma advertência ou 
uma admoestação ao responsável pelo 
tratamento ou remeter a questão para os 
parlamentos nacionais ou para outras 
instituições políticas;
(c) Poder de intervir em processos 
judiciais em caso de violação das 
disposições nacionais adotadas em 
aplicação da presente diretiva ou de levar 
essa violação ao conhecimento das 
autoridades judiciais.

Or. en
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Alteração 645
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo tenha os 
seguintes poderes:
(a) Notificar o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante de uma 
alegada violação das disposições que 
regulam o tratamento de dados pessoais e, 
se for caso disso, ordenar que o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante sanem essa violação, 
através de medidas específicas, a fim de 
melhorar a proteção do titular dos dados;
(b) Ordenar ao responsável pelo 
tratamento que satisfaça os pedidos de 
exercício de direitos apresentados pelo 
titular dos dados previstos na presente 
diretiva, mormente os referidos nos 
artigos 12.º a 17.º, quando esses pedidos 
tenham sido indeferidos em violação das 
referidas disposições;
(c) Ordenar ao responsável pelo 
tratamento ou ao subcontratante que 
forneça informações, nos termos dos 
artigos 10.º, n.ºs 1 e 2, 11.º, 28.º e 29.º;
(d) Assegurar o respeito dos pareceres 
sobre a consulta prévia referida no artigo 
26.º;
(e) Advertir ou admoestar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante;
(f) Ordenar a retificação, o apagamento 
ou a destruição de todos os dados que 
tenham sido objeto de tratamento em 
violação das disposições adotadas em 
aplicação da presente diretiva, bem como 
a notificação dessas medidas a terceiros a 
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quem tenham sido divulgados os dados;
(g) Proibir temporária ou definitivamente 
um tratamento de dados;
(h) Suspender o intercâmbio de dados 
com um destinatário num país terceiro ou 
com uma organização internacional;
(i) Informar os parlamentos nacionais, os 
governos ou outras instituições públicas, 
bem como o público, sobre o assunto.
2. Cada autoridade de controlo tem o 
poder de investigação para obter do 
responsável pelo tratamento ou do
subcontratante:
(a) O acesso a todos os dados pessoais, a 
todos os documentos e a todas as 
informações necessárias ao exercício das 
suas funções de controlo;
(b) O acesso a todas as suas instalações, 
incluindo a qualquer equipamento e 
meios de tratamento de dados, em 
conformidade com a legislação nacional, 
sempre que existir um motivo razoável 
para presumir que aí é exercida uma 
atividade contrária às disposições 
adotadas em aplicação da presente 
diretiva, sem prejuízo da obtenção de uma 
autorização judiciária, se tal for requerido 
pelas leis nacionais.
3. Sem prejuízo do artigo 43.º, os 
Estados-Membros devem prever que não 
sejam aplicados requisitos adicionais em 
matéria de sigilo aos pedidos das 
autoridades de controlo.
4. Os Estados-Membros podem prever a 
obrigatoriedade de um controlo adicional 
de segurança, em conformidade com a 
legislação nacional, para aceder a 
informações com a classificação 
CONFIDENCIAL UE ou superior. Caso 
não seja necessário qualquer controlo 
adicional de segurança nos termos da 
legislação do Estado-Membro da 
autoridade de controlo, tal deve ser 
reconhecido por todos os outros 
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Estados-Membros.
5. Cada autoridade de controlo é 
competente para chamar a atenção das 
autoridades judiciais para a violação das 
disposições adotadas em aplicação da 
presente diretiva e para intervir em 
processos judiciais e intentar uma ação 
em tribunal, nos termos do artigo 53.º, n.º 
2.
6. Cada autoridade de controlo é 
competente para impor sanções em caso 
de infrações administrativas.

Or. en

Alteração 646
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Poder de investigação, nomeadamente 
aceder aos dados objeto de tratamento e 
recolher todas as informações necessárias 
ao desempenho das suas funções de 
controlo;

(a) Poder de investigação, nomeadamente 
aceder a todos os dados pessoais e a todas 
as informações necessárias ao desempenho 
das suas funções de controlo, bem como 
aceder a todas as instalações de um 
responsável pelo tratamento de dados, 
incluindo a qualquer equipamento e 
meios de tratamento de dados;

Or. en

Alteração 647
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 46 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Poder de intervir em processos judiciais (c) Poder de intervir em processos judiciais 
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em caso de violação das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva ou de levar essa violação 
ao conhecimento das autoridades judiciais.

em caso de violação das disposições 
nacionais adotadas em aplicação da 
presente diretiva ou de levar essa violação 
ao conhecimento das autoridades judiciais. 
As decisões da autoridade de controlo que 
estejam na origem da apresentação de 
queixas são passíveis de recurso 
jurisdicional. 

Or. de

Justificação

A inclusão da garantia de recurso jurisdicional é claramente necessária; a formulação 
advém do artigo 25.º, n.º 2, alínea c), da Decisão-Quadro 2008/977/JAI. 

Alteração 648
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Denúncias 

A Comissão deve apresentar uma 
proposta legislativa a fim de especificar as 
condições e os critérios que asseguram a 
proteção jurídica de todos aqueles que 
apresentem denúncias, comunicando o 
incumprimento das disposições da 
presente diretiva por parte de um 
responsável pelo tratamento ou 
subcontratante no prazo de um ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva.

Or. en

Alteração 649
Dimitrios Droutsas

Proposta de diretiva
Artigo 46-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
1. Os Estados-Membros devem garantir 
que cada autoridade de controlo tenha o 
poder de investigação para obter do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante o acesso a todas as suas 
instalações, incluindo a qualquer 
equipamento e meios de tratamento de 
dados.
2. Os Estados-Membros devem garantir 
que cada autoridade de controlo disponha 
de todas as informações e de todos os 
documentos necessários ao desempenho 
dos seus poderes de investigação. Não 
podem ser contrapostos quaisquer 
requisitos em matéria de sigilo aos 
pedidos das autoridades de controlo, 
exceto no caso do requisito em matéria de 
sigilo profissional a que se refere o artigo
43.º.
3. Os Estados-Membros podem prever a 
obrigatoriedade de um controlo adicional 
de segurança, em conformidade com a 
legislação nacional, para aceder a 
informações com a classificação 
CONFIDENCIAL UE ou superior. Caso 
não seja necessário qualquer controlo 
adicional de segurança nos termos da 
legislação do Estado-Membro da 
autoridade de controlo, tal deve ser 
reconhecido por todos os outros 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 650
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 47 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório anual de atividades a intervalos 
regulares, não superiores a três anos.

Or. de

Alteração 651
Sophia in 't Veld

Proposta de diretiva
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
disponibilizado ao público, ao parlamento 
nacional, à Comissão e ao Comité Europeu 
para a Proteção de Dados.

Or. en

Alteração 652
Jan Mulder

Proposta de diretiva
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um
relatório anual de atividades. O relatório é 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
divulgado ao público e disponibilizado à 
Comissão e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

Or. en
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Alteração 653
Jan Philipp Albrecht

Proposta de diretiva
Artigo 47 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório anual de atividades. O relatório é 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Os Estados-Membros devem prever que 
cada autoridade de controlo elabore um 
relatório de atividades no mínimo de dois 
em dois anos. O relatório é apresentado ao 
parlamento nacional, tornado público e
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados. Deve 
incluir informações sobre a medida em 
que as autoridades competentes, na sua 
jurisdição, acederam aos dados detidos 
por privados para efeitos de investigação 
ou repressão de infrações penais.

Or. en

Alteração 654
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, 
se considerar que os direitos de que 
beneficia um titular de dados por força da 

Suprimido
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presente diretiva foram violados na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais. A organização ou associação 
tem de ser devidamente mandatada pelo(s) 
titular(es) de dados.

Or. de

Justificação

A alteração a este artigo consiste na supressão do direito de ação coletiva, uma vez que este 
não se afigura necessário no âmbito da regulamentação sobre proteção de dados. No caso de 
medidas policiais, é sempre o interesse individual que está em causa.

Alteração 655
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados em 
relação à proteção dos seus dados 
pessoais e que esteja devidamente 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, tem o direito de 
apresentar queixa a uma autoridade de 
controlo em qualquer Estado-Membro por 
conta de uma ou mais pessoas em causa, se 
considerar que os direitos de que beneficia 
um titular de dados por força da presente 
diretiva foram violados na sequência do 
tratamento dos seus dados pessoais. A 
organização ou associação tem de ser 
devidamente mandatada pelo(s) titular(es) 
de dados.

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

Or. en

Alteração 656
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer organismo, organização ou 
associação referidos no n.º 2, 
independentemente de uma queixa do 
titular dos dados, pode apresentar uma 
queixa a uma autoridade de controlo em 
qualquer Estado-Membro, se considerar 
ter havido uma violação de dados 
pessoais.

Suprimido

Or. de

Alteração 657
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 52 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever que, 
sem prejuízo de um eventual recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, qualquer pessoa 
singular tem o direito de ação judicial se 
considerar ter havido violação dos direitos 
que lhe confere a presente diretiva, na 
sequência do tratamento dos seus dados 
pessoais efetuado em violação das 
disposições da referida diretiva.

Os Estados-Membros devem prever que, 
sem prejuízo de um eventual recurso 
administrativo disponível, nomeadamente 
o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo, qualquer pessoa 
singular tem o direito de ação judicial se 
tiver havido violação dos direitos que lhe 
confere a presente diretiva, na sequência do 
tratamento dos seus dados pessoais 
efetuado em violação das disposições da 
referida diretiva.

Or. de

Alteração 658
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 50.º, n.º 2, 
pode exercer os direitos referidos nos 
artigos 51.º e 52.º, por conta de um ou 
mais titulares de dados.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração em consequência da supressão, no artigo 50.º, do direito das associações 
intentarem ações judiciais. 

Alteração 659
Cornelia Ernst

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 50.º, n.º 2, 
pode exercer os direitos referidos nos 
artigos 51.º e 52.º, por conta de um ou mais 
titulares de dados.

1. Os Estados-Membros devem prever que 
qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 50.º, n.º 2, 
pode exercer os direitos referidos nos 
artigos 51.º, 52.º e 54.º, por conta de um ou 
mais titulares de dados.

Or. en

Alteração 660
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Cada autoridade de controlo pode 
intervir em processos judiciais e intentar 
uma ação em tribunal a fim de fazer 

Suprimido
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respeitar as disposições adotadas em 
conformidade com a presente diretiva ou 
assegurar a coerência da proteção de 
dados pessoais na União.

Or. de

Justificação

O recurso à via judicial deve sempre depender da especificidade de cada caso.

Alteração 661
Nathalie Griesbeck

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que as crianças gozam dos direitos 
fixados nos artigos 50.º a 52.º. No caso de 
haver crianças envolvidas nos 
procedimentos fixados nos artigos 50.º a 
52.º, os Estados-Membros devem prever 
garantias específicas, em particular, em 
matéria de auxílio jurídico.

Or. fr

Justificação

Se pretendemos ter devidamente em conta o caráter específico das crianças é imperativo 
garantir que os seus direitos são defendidos adequadamente, incluindo o seu direito a 
recurso.

Alteração 662
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se uma autoridade de controlo de um 
Estado-Membro tiver transmitido dados 
pessoais, o destinatário não pode invocar 
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a inexatidão dos dados transmitidos para 
se ilibar da responsabilidade que lhe 
incumbe face ao lesado nos termos do seu 
direito nacional. Se o destinatário pagar 
uma indemnização por danos causados 
pela utilização de dados indevidamente 
transmitidos, a autoridade transmissora 
reembolsa o destinatário do montante da 
indemnização paga por danos, tendo em 
conta qualquer falta que possa ser 
imputada a este último.

Or. de

Justificação

Confrontar com o artigo 19.º, n.ºs 1 e 2, da Decisão-Quadro 2008/977/JAI.

Alteração 663
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 55 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem prever as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
às violações das disposições adotadas nos 
termos da presente diretiva e adotar todas 
as medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem prever as 
disposições relativas às sanções aplicáveis 
às violações das disposições adotadas nos 
termos da presente diretiva e adotar todas 
as medidas necessárias para assegurar a sua 
aplicação. As sanções previstas devem ser 
eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

Or. de

Justificação

Confrontar com o artigo 24.º da Decisão-Quadro 2008/977/JAI. 

Alteração 664
Axel Voss
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Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 28.º, n.º 5, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 34.º, n.º 3, é conferida à Comissão 
por um período indeterminado a contar da 
data de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 665
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 28.º, n.º 5 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.

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 34.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

Justificação

A presente alteração surge na sequência da supressão da delegação, no artigo 28.º, n.º 5, e 
da mudança de atos de execução para atos delegados, no artigo 34.º, n.º 3.

Alteração 666
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 28.º, n.º 5, 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 o artigo 34.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. de

Justificação

A presente alteração surge na sequência da supressão da delegação, no artigo 28.º, n.º 5, e 
da mudança de atos de execução para atos delegados, no artigo 34.º, n.º 3.

Alteração 667
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.º 
do Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente das alterações ao artigo 34.º, n.º 5.

Alteração 668
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 60
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Texto da Comissão Alteração

Os acordos internacionais concluídos pelos 
Estados-Membros antes da entrada em 
vigor da presente diretiva são alterados, 
sempre que necessário, no prazo de cinco
anos a contar da sua entrada em vigor.

1. Os acordos internacionais concluídos 
pelos Estados-Membros antes da entrada 
em vigor da presente diretiva são 
alinhados por esta última, no prazo de dez
anos a contar da sua entrada em vigor, 
desde que não estejam efetivamente 
sujeitos a controlos especiais.

2-A. No caso de uma decisão de 
adequação negativa, as disposições do 
artigo 36.º-A aplicam-se de forma 
análoga, sem prejuízo do n.º 1, aos 
acordos internacionais celebrados antes 
da entrada em vigor da presente diretiva.

Or. de

Justificação

Tendo em conta a diversidade e a complexidade de acordos internacionais existentes, o prazo 
de adaptação de cinco anos é demasiado curto e deve aplicar-se apenas a acordos que são, 
de qualquer forma, sujeitos a controlos especiais. O artigo 36.º-A não pode aplicar-se 
unicamente entre Estados-Membros, devendo aplicar-se também, de forma análoga, aos 
acordos internacionais em vigor.

Alteração 669
Carlos Coelho

Proposta de diretiva
Artigo 61 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação Avaliação e Revisão

Or. pt

Alteração 670
Carlos Coelho
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Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve avaliar a aplicação da 
presente diretiva.

1. A Comissão deve avaliar a aplicação da 
presente diretiva. Deverão ser 
regularmente conduzidas, pela Comissão 
e pelos Estados-Membros, avaliações 
objetivas e imparciais de forma a verificar 
se a presente diretiva está a ser 
implementada e aplicada corretamente. A 
Comissão será responsável pela 
coordenação destas avaliações, em 
estreita cooperação com os 
Estados-Membros e deverá incluir visitas 
anunciadas e não anunciadas. O 
Parlamento Europeu e o Conselho 
deverão ser mantidos informados durante 
todo o processo e ter acesso aos 
documentos relevantes.

Or. pt

Alteração 671
Axel Voss

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve proceder ao reexame, 
no prazo de três anos a contar da entrada 
em vigor da presente diretiva, de outros 
atos adotados pela União Europeia que 
regulam o tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para 
efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais 
ou de execução de sanções penais, em 
especial os atos adotados pela União que 
são mencionados no artigo 59.º, a fim de 
avaliar a necessidade de os harmonizar 
com a presente diretiva e apresentar, se 
for caso disso, as propostas necessárias à 

Suprimido
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alteração desses atos de forma a 
assegurar uma abordagem coerente da 
proteção de dados pessoais no âmbito da 
presente diretiva.

Or. de

Alteração 672
Monika Hohlmeier

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem aplicar as 
referidas disposições a partir de 
xx.xx.201x [data/dois anos após a entrada 
em vigor].

Os Estados-Membros devem aplicar as 
disposições adotadas em execução dos 
artigos 23.º e 24.º, o mais tardar a partir de 
xx.xx.201x [data/quatro anos após a 
entrada em vigor].

Or. de

Alteração 673
Axel Voss

Proposta de diretiva
Anexo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo 1
Lista de países terceiros, territórios ou 
setores de tratamento em países terceiros, 
ou organizações internacionais, que 
asseguram um nível adequado de 
proteção na aceção do artigo 34.º, n.º 2.

Or. de
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Justificação

Alteração decorrente das alterações ao artigo 34.º, n.º 5.


