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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

iii) Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à 
livre circulação desses dados (regulamento geral de proteção de dados)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0011),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o n.º 2 do artigo 16.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0025/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e Social1  e do Comité das Regiões2 , 

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados no âmbito do Protocolo n.º 2 
relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade pelo Senado 
francês, pela Câmara de Representantes belga, pelo Riksdag  sueco,  a Câmara dos 
Deputados italiana e pelo Bundesrat da República Federal da Alemanha, segundo os quais 
o projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos e os pareceres da Comissão dos Assuntos Jurídicos, da Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, da Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1

                                               
1 JO C 329, de 31.7.2012, p. 90.
2 XXXX
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Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A integração económica e social 
resultante do funcionamento do mercado 
interno provocou um aumento significativo 
dos fluxos transfronteiriços. O intercâmbio 
de dados entre os intervenientes 
económicos e sociais, públicos e privados, 
intensificou-se na União Europeia. As 
autoridades nacionais dos 
Estados-Membros são chamadas, por força 
do direito da União, a colaborar e a trocar 
entre si dados pessoais, a fim de poderem 
desempenhar as suas missões ou executar 
funções por conta de uma autoridade de 
outro Estado-Membro. 

(4) A integração económica e social 
resultante do funcionamento do mercado 
interno provocou um aumento significativo 
dos fluxos transfronteiriços. O intercâmbio 
de dados entre os intervenientes 
económicos e sociais, públicos e privados, 
intensificou-se na União Europeia. As 
autoridades nacionais dos 
Estados-Membros são chamadas, por força 
do direito da União, a colaborar e a trocar 
entre si dados pessoais, a fim de poderem 
desempenhar as suas missões ou executar 
funções por conta de uma autoridade de 
outro Estado-Membro. Os
Estados-Membros têm uma obrigação 
positiva, no âmbito da Convenção 
Europeia para a Proteção dos Direitos do 
Homem e das Liberdades Fundamentais 
(CEDH), de garantir a regulamentação 
adequada dos fluxos de dados.

Or. en

Justificação

Cláusula de salvaguarda dos direitos fundamentais, que visa assegurar que os níveis 
nacionais de proteção de dados e outros direitos fundamentais não são prejudicados na 
sequência da aplicação do presente regulamento. Cf. o artigo 85.º-A.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 

(5) A rápida evolução tecnológica e a 
globalização criaram novos desafios em 
matéria de proteção de dados pessoais. A 
partilha e a recolha de dados registaram um 
espetacular aumento. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às 



entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 
pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
e exigem maior facilidade na livre 
circulação de dados na União e na 
transferência para países terceiros e 
organizações internacionais, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção dos dados pessoais.

entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no 
exercício das suas atividades. As pessoas 
disponibilizam cada vez mais as suas 
informações pessoais de uma forma 
pública e global. As novas tecnologias 
transformaram a economia e a vida social, 
e exigem melhores salvaguardas jurídicas, 
que redundem numa maior facilidade na 
livre circulação de dados na União e na 
transferência para países terceiros e 
organizações internacionais, assegurando 
simultaneamente um elevado nível de 
proteção dos dados pessoais.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Esta evolução exige o estabelecimento 
de um quadro de proteção de dados sólido 
e mais coerente na União, apoiado por uma 
aplicação rigorosa das regras, pois é 
importante gerar confiança para permitir o 
desenvolvimento da economia digital no 
conjunto do mercado interno. As pessoas 
singulares devem poder controlar a 
utilização que é feita dos seus dados 
pessoais, e deve ser reforçada a segurança 
jurídica e prática para as pessoas 
singulares, os operadores económicos e as 
autoridades públicas.

(6) Esta evolução exige o estabelecimento 
de um quadro de proteção de dados sólido 
e mais coerente na União, apoiado por uma 
aplicação rigorosa das regras, pois é 
importante gerar confiança para permitir o 
desenvolvimento da economia digital no 
conjunto do mercado interno. As pessoas 
singulares devem poder controlar a 
utilização que é feita dos seus dados 
pessoais. Deve ser reforçada a segurança 
jurídica e prática para as pessoas 
singulares, os operadores económicos e as 
autoridades públicas

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Os objetivos e os princípios da Diretiva 
95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação de execução da 
proteção dos dados a nível da UE, bem 
como a insegurança jurídica e o sentimento 
generalizado na opinião pública de que 
subsistem riscos significativos, 
particularmente nas atividades em linha. 
As diferenças entre os Estados-membros 
quanto ao nível de proteção dos direitos e 
das liberdades das pessoas, nomeadamente 
do direito à proteção dos dados pessoais, 
no que respeita ao tratamento desses dados, 
podem impedir a livre circulação de dados 
pessoais no conjunto da União. Estas 
diferenças podem, por conseguinte, 
constituir um obstáculo ao exercício das 
atividades económicas a nível da UE, 
falsear a concorrência e impedir as 
autoridades de cumprirem as obrigações 
que lhes incumbem por força do direito da 
União. Estas diferenças nos níveis de 
proteção devem-se à existência de 
disparidades na execução e aplicação da 
Diretiva 95/46/CE.

(7) Os objetivos e os princípios da Diretiva 
95/46/CE continuam a ser válidos, mas não 
evitaram a fragmentação de execução da 
proteção dos dados a nível da UE, bem 
como a insegurança jurídica e o sentimento 
generalizado na opinião pública de que 
subsistem riscos significativos, 
particularmente nas atividades em linha. 
As diferenças entre os Estados-membros 
quanto ao nível de proteção dos direitos e 
das liberdades das pessoas, nomeadamente 
do direito à proteção dos dados pessoais, 
no que respeita ao tratamento desses dados, 
podem impedir a livre circulação de dados 
pessoais no conjunto da União e resultar, 
inevitavelmente, em violações dos direitos 
fundamentais à privacidade e à proteção 
de dados. Estas diferenças podem, por 
conseguinte, constituir um obstáculo ao 
exercício das atividades económicas a nível 
da UE, falsear a concorrência e impedir as 
autoridades de cumprirem as obrigações 
que lhes incumbem por força do direito da 
União. Estas diferenças nos níveis de 
proteção devem-se à existência de 
disparidades na execução e aplicação da 
Diretiva 95/46/CE.

Or. en

Justificação

A aplicação incongruente da legislação em matéria de proteção de dados conduz, 
inevitavelmente, a restrições aos direitos fundamentais dos cidadãos.



Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma proteção eficaz dos dados 
pessoais na União exige não só o reforço e 
a especificação dos direitos dos titulares de 
dados e das obrigações dos responsáveis 
pelo tratamento e definição do tratamento 
de dados pessoais, mas também poderes 
equivalentes para controlar e assegurar a 
conformidade das regras de proteção dos 
dados pessoais e sanções equivalentes para 
os infratores nos Estados-Membros.

(9) Uma proteção eficaz dos dados
pessoais na União exige não só o reforço e 
a especificação dos direitos dos titulares de 
dados e das obrigações dos responsáveis 
pelo tratamento e definição do tratamento 
de dados pessoais, mas também poderes 
equivalentes, assim como a capacidade 
técnica e operacional, para controlar e 
assegurar a conformidade das regras de 
proteção dos dados pessoais e sanções 
equivalentes para os infratores nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os 
Estados-Membros, bem como uma 
cooperação efetiva entre as autoridades de 

(11) A fim de assegurar um nível coerente 
de proteção das pessoas singulares no 
conjunto da União e evitar que as 
divergências constituam um obstáculo à 
livre circulação de dados no mercado 
interno, é necessário um regulamento que 
assegure a segurança jurídica e a 
transparência aos operadores económicos, 
incluindo as micro, pequenas e médias 
empresas, que assegure às pessoas 
singulares de todos os Estados-Membros 
um mesmo nível de direitos suscetíveis de 
proteção judicial e obrigações e 
responsabilidades iguais para os 
responsáveis pelo tratamento e
subcontratantes, que assegure um controlo 
coerente do tratamento de dados pessoais, 
sanções equivalentes em todos os 
Estados-Membros, bem como uma 
cooperação efetiva entre as autoridades de 
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controlo dos diferentes Estados-Membros. 
Para ter em conta a situação particular das 
micro, pequenas e médias empresas, o 
presente regulamento inclui um 
determinado número de derrogações. Além 
disso, as instituições e os órgãos da União, 
os Estados-Membros e as suas autoridades 
de controlo são incentivados a tomar em 
consideração as necessidades específicas 
das micro, pequenas e médias empresas no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Para definir a noção de 
micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

controlo dos diferentes Estados-Membros. 
Sempre que comprovadamente necessário 
e sem prejudicar a proteção dos dados 
pessoais nem os princípios do mercado 
único, para ter em conta a situação 
particular das micro, pequenas e médias 
empresas, o presente regulamento inclui 
um determinado número de derrogações. 
Além disso, as instituições e os órgãos da 
União, os Estados-Membros e as suas 
autoridades de controlo são incentivados a 
tomar em consideração as necessidades 
específicas das micro, pequenas e médias 
empresas no âmbito de aplicação do 
presente regulamento. Para definir a noção 
de micro, pequenas e médias empresas, é 
conveniente ter em conta a Recomendação 
2003/361/CE da Comissão, de 6 de maio 
de 2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, ou o 
tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União.

(14) O presente regulamento não cobre 
questões de proteção dos direitos e das 
liberdades fundamentais ou da livre 
circulação de dados relacionados com 
atividades que se encontrem fora do âmbito 
de aplicação do direito da União, nem 
abrange o tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos ou 
agências da União, com base no 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e 
à livre circulação desses dados, ou o 



tratamento de dados pessoais pelos 
Estados-Membros no exercício de 
atividades relacionadas com a política 
externa e de segurança comum da União. 
Para garantir um quadro coerente em 
matéria de proteção de dados, o 
Regulamento (CE) n º 45/2001 deve ser 
alinhado pelo presente regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência entre o regulamento e a legislação que rege 
as instituições, os órgãos e as agências da UE, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 
45/2001, mas também de todas as agências da UE que atualmente dispõem da sua 
regulamentação em matéria de proteção de dados, o que resulta numa manta de retalhos de 
regras que dificulta ao titular dos dados o exercício dos seus direitos. Cf. artigos 2.º, alínea 
b), e 89.º-A.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, sem qualquer fim 
lucrativo e, portanto, sem qualquer ligação 
com uma atividade profissional ou 
comercial. Tal isenção também não deve 
ser aplicável aos responsáveis pelo 
tratamento de dados e a subcontratantes 
que forneçam os meios para o tratamento 
de dados pessoais dessas atividades 
pessoais ou domésticas.

(15) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas como, por 
exemplo, trocar correspondência e manter 
listas de endereços, nem ao uso pessoal de 
determinados serviços eletrónicos. A 
isenção não se aplica sempre que o 
tratamento dos dados pessoais seja feito 
com intuitos profissionais ou comerciais. 
A natureza dos dados pessoais tratados e a 
sua disponibilização a um número 
definido ou indefinido de pessoas devem 
ser tidos em conta para determinar se o 
tratamento é abrangido pela isenção. Tal 
isenção também não deve ser aplicável aos 
responsáveis pelo tratamento de dados e a 
subcontratantes que forneçam os meios 
para o tratamento de dados pessoais dessas 
atividades pessoais ou domésticas.
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Or. en

Justificação

O tratamento de dados pessoais por uma pessoa singular para fins privados e domésticos 
pode, por vezes, ter um interesse lucrativo (por exemplo, quando se vendem pertences de 
particular a particular), mas, ainda assim, deverá ser excluído do âmbito de aplicação do 
regulamento, desde que não haja qualquer ligação a uma atividade profissional ou 
comercial. Cf. artigo 2.º, n.º 2, d).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A proteção das pessoas singulares em 
matéria de tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades competentes para efeitos 
de prevenção, investigação, deteção e 
repressão de infrações penais ou de 
execução de sanções penais, e a livre 
circulação desses dados, são objeto de um 
instrumento jurídico específico a nível da 
União. Por essa razão, o presente 
regulamento não é aplicável às atividades 
de tratamento para esses efeitos. Todavia, o 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
presente regulamento para os referidos 
efeitos deve ser regulado por esse 
instrumento jurídico mais específico a 
nível da União (Diretiva XX/YYY).

(16) A proteção das pessoas singulares em 
matéria de tratamento de dados pessoais 
pelas autoridades públicas competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais, e a livre 
circulação desses dados, são objeto de um 
instrumento jurídico específico a nível da 
União. Por essa razão, o presente 
regulamento não é aplicável às atividades 
de tratamento para esses efeitos. Todavia, o 
tratamento de dados pessoais pelas 
autoridades competentes ao abrigo do 
presente regulamento para os referidos 
efeitos deve ser regulado por esse 
instrumento jurídico mais específico a 
nível da União (Diretiva XX/YYY).

Or. en

Justificação

O regulamento especifica que a exclusão do âmbito de aplicação do regulamento apenas 
abrange as autoridades públicas responsáveis pelas atividades de aplicação da lei (e não 
entidades privadas). Cf. também a alteração ao artigo 2.º, n.º 2, e) e 21º.



Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento não deve 
prejudicar a aplicação da Diretiva 
2000/31/CE, nomeadamente as normas em 
matéria de responsabilidade dos 
prestadores intermediários de serviços 
previstas nos seus artigos 12.º a 15.º.

(17) As limitações em matéria de 
responsabilidade, nos termos da Diretiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de junho de 2000 relativa 
a certos aspetos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio eletrónico, no mercado interno 
(«Diretiva sobre o comércio eletrónico») 
são de natureza horizontal e, portanto, 
aplicáveis às atividades relevantes de 
todos os prestadores de serviços da 
sociedade de informação. O presente 
regulamento determina as regras para o 
tratamento dos dados pessoais, ao passo 
que a Diretiva 2000/31/CE define as 
condições segundo as quais o prestador de 
serviços de informação é responsável 
pelas violações da lei cometidas por 
terceiros. A bem da segurança jurídica, 
há que respeitar, de forma coerente, os 
papéis claros e distintos dos dois 
instrumentos. O presente regulamento não 
deve prejudicar a aplicação da Diretiva 
2000/31/CE, nomeadamente as normas em 
matéria de responsabilidade dos 
prestadores intermediários de serviços 
previstas nos seus artigos 12.º a 15.º.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma clarificação para garantir que os intermediários são apenas responsáveis 
por atividades sobre as quais tenham controlo.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento permite tomar (18) O presente regulamento permite tomar 
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em consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas disposições.

em consideração o princípio do direito de 
acesso público aos documentos oficiais 
aquando da aplicação das suas disposições. 
Os dados pessoais contidos em 
documentos que estejam na posse de uma 
autoridade ou entidade pública podem ser 
divulgados por essa autoridade ou 
entidade, de acordo com a legislação da 
União ou do Estado-Membro relativa ao 
acesso do público aos documentos oficias, 
caso se afigure necessário para conciliar 
o direito à proteção de dados pessoais com 
o princípio do acesso do público aos 
documentos oficiais ou se tal representar 
um equilíbrio justo dos vários interesses 
envolvidos.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa clarificar a relação entre a proteção de dados e o acesso do 
público aos documentos oficiais.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A fim de evitar que as pessoas 
singulares sejam privadas da proteção que 
lhes assiste por força do presente 
regulamento, o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União por um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União deve 
ser sujeito ao presente regulamento se as 
atividades de tratamento estiverem 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços a esses titulares de dados, ou com 
o controlo do seu comportamento.

(20) A fim de evitar que as pessoas 
singulares sejam privadas da proteção que 
lhes assiste por força do presente 
regulamento, o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União por um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União deve 
ser sujeito ao presente regulamento se as 
atividades de tratamento estiverem 
relacionadas com a oferta de bens ou 
serviços, inclusive serviços gratuitos a 
esses titulares de dados, ou com o controlo 
do seu comportamento.

Or. en



Justificação

O regulamento deve também ser aplicável a um responsável pelo tratamento não estabelecido 
na União Europeia sempre que as atividades de processamento visem a oferta de bens ou 
serviços a titulares dos dados na União, independentemente da necessidade ou não de 
pagamento desses bens ou serviços ou do controlo de tais titulares dos dados. Cf. a alteração 
ao artigo 3.º,n.º 2, a).

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de
«controlo do comportamento» de titulares 
de dados, deve ser apurado se essas 
pessoas são seguidas na Internet através 
de técnicas de tratamento de dados que 
consistem em aplicar um «perfil» a uma 
pessoa singular, especialmente para adotar 
decisões relativas a essa pessoa ou analisar 
ou prever as suas preferências, o seu 
comportamento e atitudes.

(21) A fim de determinar se uma atividade 
de tratamento pode ser considerada de
«controlo» de titulares de dados, deve ser 
apurado se essas pessoas são seguidas na 
Internet ou através de outros meios ou, 
caso sejam recolhidos outros dados sobre 
eles, inclusive a partir de registos públicos 
e anúncios na União que sejam acessíveis 
a partir do exterior da União, 
nomeadamente com a intenção de utilizar 
ou, potencialmente, vir, de seguida, a 
utilizar técnicas de tratamento de dados 
que consistem em aplicar um «perfil» a 
uma pessoa singular, especialmente para 
adotar decisões relativas a essa pessoa ou 
analisar ou prever as suas preferências, o 
seu comportamento e atitudes.

Or. en

Justificação

O regulamento deve abranger, não só a monitorização do comportamento dos residentes da 
União pelos responsáveis pelo tratamento dos dados fora da União, nomeadamente através 
da Internet, mas também toda a recolha e o tratamento de dados pessoais sobre os residentes 
da União. A presente alteração clarifica o significado de ”vigilância” Cf. a alteração ao 
artigo 3.º, n.º 2, b).
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. Os princípios de proteção 
de dados não se aplicam a dados tornados 
de tal forma anónimos que o titular dos 
dados já não possa ser identificado.

(23) Os princípios de proteção de dados 
devem aplicar-se a qualquer informação 
relativa a uma pessoa singular identificada 
ou identificável. Para determinar se uma 
pessoa é identificável, importa considerar o 
conjunto dos meios suscetíveis de serem 
razoavelmente utilizados, quer pelo 
responsável pelo tratamento quer por 
qualquer outra pessoa, para identificar a 
referida pessoa. O presente regulamento 
não deve aplicar-se a dados anónimos, ou 
seja, a todos os dados que não possam ser 
relacionados, direta ou indiretamente, 
isoladamente ou em combinação com 
dados conexos, com uma pessoa singular 
ou sempre que o estabelecimento dessa 
relação exija uma quantidade 
desproporcionada de tempo, custos e 
esforço, tendo em conta a tecnologia mais 
atualizada no momento do tratamento e 
as possibilidades de desenvolvimento 
durante o período em que os dados vão 
ser objeto de tratamento.

Or. en

Justificação

O conceito de dados pessoais é clarificado com critérios objetivos para os dados anónimos, 
com base na Recomendação do Conselho da Europa 2006 (4). Cf. alteração ao artigo 4.º, n.º 
1 e ao considerando 24.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Ao utilizarem os serviços em linha, as (24) Ao utilizarem os serviços em linha, as 



pessoas singulares podem ser associadas a 
identificadores em linha, fornecidos pelos 
respetivos aparelhos, aplicações, 
ferramentas e protocolos, tais como 
endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie). Estes 
identificadores podem deixar vestígios 
que, em combinação com identificadores 
únicos e outras informações recebidas 
pelos servidores, podem ser utilizadas 
para a definição de perfis e a 
identificação das pessoas. Daí decorre que 
números de identificação, dados de 
localização, identificadores em linha ou 
outros elementos específicos não devem 
ser necessariamente considerados como 
dados pessoais em todas as 
circunstâncias.

pessoas singulares podem ser associadas a 
um ou mais identificadores em linha, 
fornecidos pelos respetivos aparelhos, 
aplicações, ferramentas e protocolos, tais 
como endereços IP (Protocolo Internet) ou 
testemunhos de conexão (cookie) e a 
outros identificadores únicos. Visto que 
tais identificadores deixam vestígios e que 
podem ser usados para assinalar pessoas 
singulares, o presente regulamento deve 
ser aplicável ao tratamento desses dados, 
a menos que esses identificadores, 
comprovadamente, não digam respeito a 
pessoas singulares, como, por exemplo, os 
endereços IP usados pelas empresas, que 
não podem ser considerados "dados 
pessoais", tal como definidos no presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

O conceito de dados pessoais é clarificado mediante critérios objetivos. Os identificadores 
que tenham uma relação estreita com uma pessoa singular têm de ser considerados “dados 
pessoais”. Cf. também a alteração ao artigo 4.º, n.º 1, e ao considerando 23. 

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Para determinar 
quando é que uma pessoa é considerada 
uma criança, o presente regulamento deve 
retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança.

(29) As crianças carecem de proteção 
especial quanto aos seus dados pessoais, 
uma vez que podem estar menos cientes 
dos riscos, consequências, garantias e 
direitos relacionados com o tratamento dos 
seus dados pessoais. Para determinar 
quando é que uma pessoa é considerada 
uma criança, o presente regulamento deve 
retomar a definição estabelecida na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
Direitos da Criança. A ausência de 
referências à proteção da criança no 
presente regulamento deve ser entendida 
como uma instrução implícita, de acordo 
com a qual a proteção dos dados pessoais 
dos adultos deveria ser tratada com menos 
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cuidado do que seria o caso se a 
referência não tivesse sido incluída.

Or. en

Justificação

As crianças merecem proteção especial mas, inversamente, isso não implica adultos mereçam 
uma proteção inferior. Cf. artigos 8.º, 17.º, (1).

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento da pessoa em causa 
ou noutro fundamento legítimo, previsto 
por lei, quer no presente regulamento quer 
noutro ato legislativo da União ou de um 
Estado-Membro, conforme previsto no 
presente regulamento.

(31) Para que o tratamento seja lícito, os 
dados pessoais devem ser tratados com 
base no consentimento específico, 
informado e explícito da pessoa em causa 
ou noutro fundamento legítimo, previsto 
por lei, quer no presente regulamento quer 
noutro ato legislativo da União ou de um 
Estado-Membro, conforme previsto no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 

(32) Sempre que o tratamento for realizado 
com base no consentimento do titular dos 
dados, recai sobre o responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
especial, no contexto de uma declaração 
escrita relativa a outra matéria, devem 
existir as devidas garantias de que o titular 
dos dados está ciente do consentimento 



dado com todo o conhecimento de causa. dado com todo o conhecimento de causa. 
Para cumprir com o princípio da 
minimização dos dados, o ónus da prova 
não deve implicar a identificação positiva 
dos titulares dos dados, a menos que tal 
seja necessário.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada.

(33) De forma a assegurar o livre 
consentimento, deve ser clarificado que 
este não constitui um fundamento jurídico 
válido se a pessoa não tiver uma verdadeira 
liberdade de escolha e, consequentemente, 
não puder recusar ou retirar o 
consentimento sem ser prejudicada. O 
recurso a opções predefinidas que o 
titular de dados tem de modificar para se 
opor ao processamento, como, por 
exemplo, caixas previamente assinaladas, 
não é sinónimo de livre consentimento.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento,  
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 

(34) O consentimento não deve constituir 
um fundamento jurídico válido para o 
tratamento de dados pessoais se existir um 
desequilíbrio manifesto entre o titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento,  
especialmente se o primeiro se encontrar 
numa situação de dependência em relação 
ao segundo, em especial quando os dados 
pessoais são tratados pelo seu empregador 
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no contexto da relação laboral. Sempre que 
o responsável pelo tratamento é uma 
autoridade, só haveria desequilíbrio em 
caso de operações de tratamento 
específicas no âmbito das quais a 
autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

no contexto da relação laboral, no quadro 
da qual o subcontratante ou o responsável 
pelo tratamento se encontra numa posição 
dominante no mercado em relação aos 
produtos ou serviços oferecidos ao titular 
dos dados ou se uma mudança unilateral 
e não essencial em termos de serviço não 
der ao titular dos dados outra escolha que 
não a de aceitar a mudança ou abandonar 
um recurso em linha no qual investiu 
muito tempo. Sempre que o responsável
pelo tratamento é uma autoridade, só 
haveria desequilíbrio em caso de operações 
de tratamento específicas no âmbito das 
quais a autoridade possa, por força das suas 
prerrogativas de poder público, impor uma 
obrigação. Neste caso, o consentimento 
não seria considerado livremente 
consentido, tendo em conta o interesse do 
titular dos dados.

Or. en

Justificação

Esclarecimento do conceito de “desequilíbrio manifesto“, de molde a incluir situações de 
domínio de mercado ou de bloqueio de clientes.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Sempre que o tratamento for realizado 
em cumprimento de uma obrigação jurídica 
à qual esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento, ou se o tratamento for 
necessário para a execução de uma 
missão de interesse público ou exercício 
de prerrogativas de autoridade pública, o 
tratamento deve ter uma base jurídica no 
direito da União ou na legislação nacional 
de um Estado-Membro que satisfaça as 
condições impostas pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 

(36) Sempre que o tratamento for realizado 
em cumprimento de uma obrigação jurídica 
à qual esteja sujeito o responsável pelo 
tratamento ou no exercício de 
prerrogativas de autoridade pública, o 
tratamento deve ter uma base jurídica no 
direito da União ou na legislação nacional 
de um Estado-Membro que satisfaça as 
condições impostas pela Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia 
relativamente a qualquer restrição aos 
direitos e liberdades. Cabe também ao



relativamente a qualquer restrição aos 
direitos e liberdades. Cabe também ao 
direito da União ou à legislação nacional 
determinar se o responsável pelo 
tratamento que executa uma missão de 
interesse público ou exerce prerrogativas 
de autoridade pública deve ser uma 
administração pública ou outra pessoa 
singular ou coletiva de direito público, ou 
de direito privado, por exemplo uma 
associação profissional.

direito da União ou à legislação nacional 
determinar se o responsável pelo 
tratamento que executa uma missão ou 
exerce prerrogativas de autoridade pública 
deve ser uma administração pública ou 
outra pessoa singular ou coletiva de direito 
público, ou de direito privado, por exemplo 
uma associação profissional.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Os interesses legítimos do responsável 
pelo tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento por razões 
relacionadas com a sua situação 
específica e de forma gratuita. A fim de 
assegurar a transparência, o responsável 
pelo tratamento deve ser obrigado a 
informar explicitamente a pessoa em causa 
sobre os interesses legítimos prosseguidos 
e sobre o direito de se lhe opor, sendo 
igualmente obrigado a apresentar 
fundamentação documentada desses
interesses legítimos. Dado que incumbe ao 
legislador prever por lei a base jurídica 
para autorizar as autoridades a procederem 
ao tratamento de dados, este fundamento 
jurídico não é aplicável aos tratamentos 
efetuados pelas autoridades públicas no 
exercício das suas funções.

(38) Em circunstâncias excecionais, os
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento podem constituir um 
fundamento jurídico para o tratamento, a 
menos que prevaleçam os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados. Este ponto requer uma 
avaliação cuidada, particularmente se o 
titular dos dados for uma criança, uma vez 
que estas carecem de proteção especial. O 
titular dos dados deve ter o direito de se 
opor ao tratamento de forma gratuita. A 
fim de assegurar a transparência, o 
responsável pelo tratamento deve ser 
obrigado a informar explicitamente a 
pessoa em causa sobre os interesses 
legítimos prosseguidos e sobre o direito de 
se lhe opor, sendo igualmente obrigado a 
apresentar fundamentação documentada
desses interesses legítimos. Dado que 
incumbe ao legislador prever por lei a base 
jurídica para autorizar as autoridades a 
procederem ao tratamento de dados, este 
fundamento jurídico não é aplicável aos 
tratamentos efetuados pelas autoridades 
públicas no exercício das suas funções.
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Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) O tratamento de dados relativos ao
tráfego, na medida estritamente necessária 
para assegurar a segurança da rede e das 
informações, ou seja, a capacidade de uma 
rede ou de um sistema informático de 
resistir, com um dado nível de confiança,
a eventos acidentais ou a ações maliciosas 
ou ilícitas que comprometam a 
disponibilidade, a autenticidade, a 
integridade e a confidencialidade de dados 
conservados ou transmitidos, bem como a 
segurança dos serviços conexos oferecidos 
ou acessíveis através destas redes e 
sistemas, pelas autoridades públicas, 
equipas de intervenção em caso de 
emergências informáticas (CERT), equipas 
de resposta a incidentes no domínio da 
segurança informática (CSIRT), 
fornecedores ou redes de serviços de 
comunicações eletrónicas e por 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança, constitui um interesse legítimo 
do responsável pelo tratamento dos dados. 
Tal pode incluir, por exemplo, impedir o 
acesso não autorizado a redes de 
comunicações eletrónicas e a distribuição 
de códigos malévolos e pôr termo a ataques 
de «negação de serviço» e a danos 
causados aos sistemas de comunicações 
informáticas e eletrónicas.

(39) O tratamento de dados relativos ao 
tráfego, na medida estritamente necessária 
para assegurar a segurança da rede e das 
informações, ou seja, a capacidade de uma 
rede ou de um sistema informático de 
resistir a eventos acidentais ou a ações 
maliciosas ou ilícitas que comprometam a 
disponibilidade, a autenticidade, a 
integridade e a confidencialidade de dados 
conservados ou transmitidos, bem como a 
segurança dos serviços conexos oferecidos 
ou acessíveis através destas redes e 
sistemas, pelas autoridades públicas, 
equipas de intervenção em caso de 
emergências informáticas (CERT), equipas 
de resposta a incidentes no domínio da 
segurança informática (CSIRT), 
fornecedores ou redes de serviços de 
comunicações eletrónicas e por 
fornecedores de tecnologias e serviços de 
segurança, no caso de incidentes 
específicos, constitui um interesse legítimo 
do responsável pelo tratamento dos dados. 
Tal pode incluir, por exemplo, impedir o 
acesso não autorizado a redes de 
comunicações eletrónicas e a distribuição 
de códigos malévolos e pôr termo a ataques 
de «negação de serviço» e a danos 
causados aos sistemas de comunicações 
informáticas e eletrónicas. O tratamento de 
dados pessoais para restringir o acesso 
abusivo e o recurso a sistemas disponíveis 
publicamente ou a sistemas de 
informação, tais como a lista negra de 
endereços de Controlo de Acesso aos 
Meios de Comunicação (MAC) ou 
endereços de correio eletrónico por parte 



do operador do sistema, também constitui 
um interesse legítimo.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) A execução de ações judiciais 
contra o titular dos dados, tais como a 
cobrança de dívidas, a indemnização por 
perdas e danos e os recursos, constitui um 
interesse legítimo, desde que o processo 
judicial tenha sido iniciado antes da 
recolha e do tratamento de dados 
pessoais. O mesmo princípio aplica-se 
também à prevenção ou à limitação dos 
danos provocados pelo titular dos dados 
ao responsável pelo tratamento dos dados, 
por exemplo, para evitar o 
incumprimento.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 39-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-B) Os interesses e os direitos 
fundamentais do titular dos dados 
sobrepõem-se ao interesse do responsável 
pelo tratamento de dados sempre que os 
dados pessoais sejam tratados em 
circunstâncias em que os titulares dos 
dados já não esperam um tratamento 
adicional, por exemplo, quando um titular 
de dados procede a uma pesquisa, escreve 
e envia uma mensagem de correio 
eletrónico ou recorre a outro serviço de 
mensagens eletrónicas privadas. 
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Qualquer tratamento desses dados, exceto 
para efeitos da realização do serviço 
solicitado pelo titular dos dados, não deve 
ser considerado no interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento de dados.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso. No entanto, 
devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais.

(41) Os dados pessoais que sejam, devido à 
sua natureza, especialmente sensíveis e 
vulneráveis relativamente aos direitos 
fundamentais ou à privacidade, merecem 
uma proteção específica. Esses dados não 
devem ser objeto de tratamento, salvo se, 
para o efeito, o titular dos dados der o seu 
consentimento expresso e informado. No 
entanto, devem ser expressamente previstas 
derrogações a esta proibição para ter em 
conta necessidades específicas, 
designadamente quando o tratamento for 
efetuado no exercício de atividades 
legítimas de certas associações ou 
fundações que tenham por finalidade 
permitir o exercício das liberdades 
fundamentais pelos titulares dos dados em 
causa.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) As derrogações à proibição de (42) As derrogações à proibição de 



tratamento de categorias de dados sensíveis 
devem ser igualmente permitidas se 
efetuadas mediante ato legislativo e, sob 
reserva de garantias adequadas, de forma a 
proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, quando motivos de interesse 
geral o justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
proteção social e de gestão de serviços de 
saúde, designadamente para assegurar a 
qualidade e a eficiência dos procedimentos 
utilizados para regularizar os pedidos de 
prestações sociais e de serviços no quadro 
do regime de seguro de doença, ou para 
fins de investigação histórica, estatística 
ou científica.

tratamento de categorias de dados sensíveis 
devem ser igualmente permitidas se 
efetuadas mediante ato legislativo e, sob 
reserva de garantias adequadas, de forma a 
proteger os dados pessoais e outros direitos 
fundamentais, quando motivos de interesse 
geral o justificarem e, em especial, motivos 
sanitários, incluindo de saúde pública, 
proteção social e de gestão de serviços de 
saúde, designadamente para assegurar a 
qualidade e a eficiência dos procedimentos 
utilizados para regularizar os pedidos de 
prestações sociais e de serviços no quadro 
do regime de seguro de doença.

Or. en

Justificação

O tratamento de dados sensíveis para fins de investigação histórica, estatística e científica 
não é tão urgente ou evidente como a saúde pública ou a proteção social. Consequentemente, 
não existe qualquer necessidade de introduzir uma exceção que os coloque ao mesmo nível 
que as outras justificações elencadas.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, aquele não 
deve ser obrigado a obter informações 
suplementares para identificar o titular dos 
dados com a única finalidade de respeitar 
uma disposição do presente regulamento. 
No caso de um pedido de acesso, o 
responsável pelo tratamento de dados deve 
ter a faculdade de solicitar ao titular dos 
dados informações adicionais que 
permitam localizar os dados pessoais 
procurados por essa pessoa.

(45) Se os dados tratados pelo responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar ou assinalar uma pessoa 
singular, aquele não deve ser obrigado a 
obter informações suplementares para 
identificar o titular dos dados com a única 
finalidade de respeitar uma disposição do 
presente regulamento. No caso de um 
pedido de acesso, o responsável pelo 
tratamento de dados deve ter a faculdade 
de solicitar ao titular dos dados 
informações adicionais que permitam 
localizar os dados pessoais procurados por 
essa pessoa.

Or. en
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Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) O direito à proteção de dados 
pessoais assenta no direito que incumbe 
ao titular dos dados de exercer o controlo 
dos dados pessoais que estão a ser objeto 
de tratamento. Para o efeito, o titular dos 
dados deve beneficiar de direitos claros e 
inequívocos à prestação de informações 
transparentes, claras e de fácil 
compreensão sobre o tratamento dos seus
dados pessoais, o direito de acesso, 
retificação e eliminação dos seus dados 
pessoais, o direito à portabilidade de 
dados e o direito de oposição à definição 
de perfis. Além disso, o titular de dados 
deve ter também o direito de apresentar 
uma queixa em relação ao tratamento dos 
dados pessoais por um responsável pelo 
tratamento de dados ou por um 
subcontratante junto da autoridade 
competente pela proteção de dados e 
intentar ações judiciais para fazer valer os 
seus direitos, bem como o direito à 
compensação pelos danos resultantes de 
um tratamento ilegal ou de uma ação 
incompatível com o presente regulamento. 
As disposições do presente regulamento 
visam reforçar, esclarecer, garantir e, 
quando adequado, codificar estes direitos.

Or. en

Justificação

Síntese dos direitos dos titulares de dados análoga à síntese do artigo 5.º sobre os princípios.



Alteração 30

Proposta de regulamento
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para solicitar, a título gratuito, 
em especial o acesso aos dados, a 
retificação, a supressão e o exercício do 
seu direito de oposição. O responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a responder 
ao titular dos dados dentro de um prazo 
estipulado e fundamentar qualquer 
recusa.

(47) Devem ser previstas modalidades para 
facilitar o exercício, pelo titular de dados, 
dos direitos que lhe são conferidos nos 
termos do presente regulamento, incluindo 
mecanismos para obter, a título gratuito, 
em especial o acesso aos dados, a 
retificação, a supressão e o exercício do 
seu direito de oposição. O responsável pelo 
tratamento deve ser obrigado a responder 
ao titular dos dados dentro de um prazo 
estipulado e apresentar razões caso não 
possa dar seguimento ao pedido do titular 
dos dados.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Todavia, não é necessário impor tal 
obrigação quando o titular dos dados já 
dispuser dessa informação, ou se o registo 
ou a comunicação dos dados for 
expressamente previsto por lei, ou se a 
informação ao titular dos dados se revelar 
impossível de concretizar ou se implicar 
esforços desproporcionados. Tal seria o 
caso de um tratamento efetuado para 
efeitos de investigação histórica, 
estatística ou científica; para este efeito, 
pode ser considerado o número de 
interessados, a antiguidade dos dados e as 
eventuais medidas compensatórias 
adotadas.

(50) Todavia, não é necessário impor tal 
obrigação quando o titular dos dados já 
dispuser dessa informação, ou se o registo 
ou a comunicação dos dados for 
expressamente previsto por lei, ou se a 
informação ao titular dos dados se revelar 
impossível de concretizar ou se implicar 
esforços desproporcionados.

Or. en
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Justificação

O texto suprimido pode ser confundido com a promoção de um nível mais baixo de proteção 
para certos tipos de tratamento de dados. Cf. com artigo 14.º, n.º 5.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, da identidade 
dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual e, particularmente, o direito de 
autor que protege o suporte lógico. 
Todavia, estas considerações não devem 
resultar na recusa total de prestação de 
informações ao titular dos dados.

(51) Qualquer pessoa deve ter o direito de 
acesso aos dados recolhidos sobre si e de 
exercer facilmente este direito, a fim de 
conhecer e verificar a licitude do 
tratamento. Por conseguinte, cada titular de 
dados deve ter o direito de conhecer e ser 
informado, em especial, das finalidades a 
que se destinam os dados tratados, da 
duração da sua conservação, da identidade 
dos destinatários, da lógica subjacente ao 
tratamento dos dados e das suas 
consequências eventuais, pelo menos 
quando tiver por base a definição de perfis. 
Este direito não deve prejudicar os direitos 
e as liberdades de terceiros, incluindo o 
segredo comercial ou a propriedade 
intelectual como, por exemplo, em relação 
ao direito de autor que protege o suporte 
lógico. Todavia, estas considerações não 
devem resultar na recusa total de prestação 
de informações ao titular dos dados.

Or. en

Justificação

Esclarecimento técnico: "propriedade intelectual" refere-se aqui aos direitos de autor que 
protegem o software usado para o tratamento de dados pessoais e não à proteção da 
propriedade intelectual em geral, que está fora do âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Cf. artigo 15.º.



Alteração 33

Proposta de regulamento
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
verificar a identidade do titular dos dados 
que solicite o acesso, em especial no 
contexto de serviços em linha e de 
identificadores em linha. Um responsável 
pelo tratamento não deve conservar dados 
pessoais com a finalidade exclusiva de 
estar em condições de reagir a possíveis 
pedidos.

(52) O responsável pelo tratamento deve 
adotar todas as medidas razoáveis para 
verificar a autenticidade do pedido de 
acesso do titular dos dados que solicite o 
acesso, em especial no contexto de serviços 
em linha e de identificadores em linha. Um 
responsável pelo tratamento não deve 
conservar dados pessoais com a finalidade 
exclusiva de estar em condições de reagir a 
possíveis pedidos.

Or. en

Justificação

Se forem usados pseudónimos, o que é incentivado pelo presente regulamento, o utilizador só 
precisa de se autenticar a si próprio, ou seja, comprovar que é o titular de uma conta, sem 
necessidade de facultar informações em matéria de identidade. Cf. também artigos 10.º, 11.º, 
n.º2, e 15.º, n.º1. 

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito a ser esquecido» 
quando a conservação desses dados não 
cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados devem ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 
dos seus dados pessoais não respeitar o 

(53) Qualquer pessoa deve ter o direito a 
que os dados que lhe digam respeito sejam 
retificados e o «direito à eliminação dos 
dados do titular e o direito a ser 
esquecido» quando a conservação desses 
dados não cumprir o disposto no presente 
regulamento. Em especial, os titulares de 
dados deve m ter o direito a que os seus 
dados pessoais sejam apagados e deixem 
de ser objeto de tratamento se deixarem de 
ser necessários para a finalidade para a 
qual foram recolhidos ou tratados, sempre 
que os titulares de dados retirem o seu 
consentimento ao tratamento, ou se 
oponham ao tratamento de dados pessoais 
que lhes digam respeito ou se o tratamento 



PE501.927v02-00 30/220 PR\922387PT.doc

PT

disposto no presente regulamento. Este 
direito assume particular importância 
quando o titular de dados que deu o 
consentimento era nesse momento uma 
criança, não estando totalmente ciente 
dos riscos inerentes ao tratamento, e mais 
tarde deseja suprimir esses dados 
pessoais, especialmente na internet. No 
entanto, deve ser permitido prolongar a 
conservação dos dados quando tal se revele 
necessário para efeitos de investigação 
histórica, estatística ou científica, bem 
como por motivos de interesse público no 
domínio da saúde pública, ou de exercício 
da liberdade de expressão, se esta for 
exigida por lei, ou se existir um motivo 
para limitar o tratamento dos dados em vez 
de os apagar.

dos seus dados pessoais não respeitar o 
disposto no presente regulamento. No 
entanto, deve ser permitido prolongar a 
conservação dos dados quando tal se revele 
necessário para efeitos de investigação 
histórica, estatística ou científica, bem 
como por motivos de interesse público no 
domínio da saúde pública, ou de exercício 
da liberdade de expressão, se esta for 
exigida por lei, ou se existir um motivo 
para limitar o tratamento dos dados em vez 
de os apagar.

Or. en

Justificação

Dado que os direitos concedidos a todos os cidadãos neste considerando são abrangentes, 
não há qualquer  interesse em exigir atenção "especial" para as crianças. O texto proposto 
pela Comissão poderia ter redundar numa proteção menos abrangente para os adultos. Além
disso, já existem requisitos especiais para a validade do consentimento de crianças no que 
toca ao tratamento dos seus dados. A este respeito, a expressão suprimida constituiria uma 
mera duplicação. Cf. também o considerando 29 e o artigo 8.º, n.º 1.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Para reforçar o «direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais seja obrigado a informar 
os terceiros que tratem esses dados que um 
titular de dados lhes solicita a supressão de 
quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções dos 

(54) Para reforçar o «direito à eliminação 
dos dados do titular e o direito a ser 
esquecido» no ambiente em linha, o âmbito 
do direito de apagamento deve também ser 
alargado de forma a que um responsável 
pelo tratamento que tenha tornado públicos 
os dados pessoais sem qualquer 
justificação jurídica seja obrigado a tomar 
todas as medidas necessárias para que os 
dados sejam apagados, embora sem 



mesmos. De forma a assegurar esta 
informação, o responsável pelo 
tratamento deve adotar todas as medidas 
razoáveis, incluindo medidas técnicas, no 
que respeita aos dados cuja publicação 
seja da sua responsabilidade. No que se 
refere à publicação de dados pessoais por 
terceiros, o responsável pelo tratamento é 
considerado responsável por essa 
publicação sempre que tiver autorizado a 
publicação por esse terceiro.

prejuízo do direito do titular dos dados a 
pedir uma indemnização.

Or. en

Justificação

O direito de supressão e o direito de retificação continuam a ser importantes para os 
titulares de dados, já que cada vez mais é divulgada informação cujo conteúdo pode ter um 
impacto significativo. No entanto, se uma publicação de dados pessoais ocorreu com base em 
fundamentos jurídicos, tal como referido no artigo 6.º, n.º 1) do presente regulamento, o 
"direito a ser esquecido" não é realista nem legítimo. Cf. também as alterações ao artigo 
17.º, n.º 2 e 2-A. Isto não implica que terceiros possam continuar o tratamento de dados 
pessoais publicados se não houver base jurídica para o fazerem.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito, sempre que os dados pessoais 
sejam objeto de tratamento automatizado 
num formato estruturado e de uso 
corrente, de obter uma cópia dos dados 
que lhes digam respeito, igualmente num 
formato eletrónico de utilização comum. O 
titular de dados deve, além disso, ser 
autorizado a transmitir os dados que 
forneceu, de uma aplicação automatizada, 
como uma rede social, para outra. Isto 
aplica-se também se o titular de dados 
tiver fornecido os dados a um sistema de 
tratamento automatizado com base no seu 
consentimento ou em cumprimento de um 
contrato.

(55) Para reforçar melhor o controlo sobre 
os seus próprios dados e o seu direito de 
acesso, os titulares de dados devem ter o 
direito de obter, gratuitamente, os dados 
que lhes digam respeito, igualmente num 
formato eletrónico de utilização comum, 
interoperável e, sempre que possível, 
aberto. O titular de dados deve, além disso, 
ser autorizado a transmitir os dados que 
forneceu, de uma aplicação automatizada, 
como uma rede social, para outra. Os 
prestadores de serviços da sociedade da 
informação não devem tornar a 
transferência desses dados obrigatória 
para a prestação dos respetivos serviços. 
As redes sociais devem ser encorajadas,
tanto quanto possível, a conservar os 
dados de uma maneira que ofereça aos 
titulares de dados uma portabilidade de 
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dados eficiente.

Or. en

Justificação

A exigência de acordo com a qual os dados já têm de estar tratados num formato estruturado 
e comummente utilizado para que o direito à portabilidade de dados possa ser exercido pode 
dificultar a aplicação desta disposição e limitar o direito do titular dos dados à 
portabilidade. Os responsáveis pelo tratamento dos dados devem ter a possibilidade de 
exportar todos os dados estruturados, mesmo que num formato especial e não comum, para 
um formato comummente usado. Cf. também o artigo 15.º, n.º 2, alterado. A segunda parte 
deixa claro que a portabilidade de dados para uma plataforma não deve ser um pré-requisito 
para a sua utilização, de molde a proteger os consumidores.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de 
comercialização direta, o titular dos dados 
tem o direito de se opor a tal tratamento 
gratuitamente, e que possa ser invocado de 
forma simples e efetiva.

(57) Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento para efeitos de um ou 
mais fins específicos, o titular dos dados 
tem o direito de se opor antecipadamente a 
tal tratamento gratuitamente, e que possa 
ser invocado de forma simples e efetiva.

Or. en

Justificação

Não há razões aceitáveis para argumentar que o tratamento com o propósito de 
comercialização direta deve ser sujeito a menos salvaguardas do que outras formas de 
tratamento. Cf. também o artigo 19.º, n.º2.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de uma medida baseada 
na definição de perfis através de 

(58) Qualquer pessoa singular tem o direito 
a não ser objeto de definição de perfis ou 
de medidas assentes no tratamento 



tratamento automatizado. No entanto, tais 
medidas devem ser permitidas se 
expressamente autorizadas por lei, se 
aplicadas no âmbito da celebração ou da 
execução de um contrato, ou mediante o 
consentimento da pessoa em causa. Em 
qualquer dos casos, tal tratamento deve ser 
acompanhado das garantias adequadas, 
incluindo uma informação específica do 
titular dos dados e o direito de obter a 
intervenção humana, e que tal medida 
não diga respeito a uma criança.

automatizado. No entanto, tais medidas 
devem ser permitidas se expressamente 
autorizadas por lei, se aplicadas no âmbito 
da celebração ou da execução de um 
contrato, ou mediante o consentimento da 
pessoa em causa. Em qualquer dos casos, 
tal tratamento deve ser acompanhado das 
garantias adequadas, incluindo uma 
informação específica do titular dos dados.
Essas medidas não devem redundar em 
discriminação, dizer respeito a crianças 
ou produzir efeitos jurídicos ou efeitos 
significativos para o titular dos dados sem 
intervenção humana.

Or. en

Justificação

As is the case with any collection, processing and use of data, a general ban is introduced on 
profiling as defined in Article 4 and it is only permissible where provided for by law, i.e. 
either by means of the data subject's consent or a statutory provision. Consent will primarily 
be an option in the private sector (including contracts), whereas statutory permission will 
especially but not only be relevant in the public sector. Including the requirement that the 
data subject must consent to the profiling prevents what often happens in practice, namely 
that profiles are created without the data subject's knowledge. See related amendments to 
Articles 4(3b), 14(1)(g), (ga), (gb), 15(1), 20.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, acesso, retificação, 
apagamento ou portabilidade dos dados, de 
oposição, medidas baseadas na definição 
de perfis, bem como à comunicação de 
uma violação de dados pessoais ao titular 
dos dados e a determinadas obrigações 
conexas dos responsáveis pelo tratamento, 
desde que necessárias e proporcionais 
numa sociedade democrática, para 
assegurar a segurança pública, incluindo a 
proteção da vida humana, especialmente 
em resposta a catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, para efeitos de 

(59) A União ou um Estado-Membro 
podem impor restrições aos direitos de 
informação, retificação, apagamento ou 
acesso e portabilidade dos dados, de 
oposição, medidas baseadas na definição 
de perfis, bem como à comunicação de 
uma violação de dados pessoais ao titular 
dos dados e a determinadas obrigações 
conexas dos responsáveis pelo tratamento, 
desde que necessárias e proporcionais 
numa sociedade democrática, para 
assegurar a segurança pública, incluindo a 
proteção da vida humana, especialmente 
em resposta a catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem, para efeitos de 
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prevenção, investigação e repressão de 
infrações penais, ou de violação da 
deontologia de profissões regulamentadas 
para efeitos de outros interesses públicos, 
incluindo um interesse económico ou 
financeiro importante da União ou de um 
Estado-Membro, ou para efeitos de
proteção do titular de dados ou dos direitos 
e liberdades de terceiros. Essas restrições 
devem respeitar os requisitos estabelecidos 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia e na Convenção Europeia 
para a Proteção dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais.

prevenção, investigação e repressão de 
infrações penais, ou de violação da 
deontologia de profissões regulamentadas 
para efeitos de outros interesses públicos, 
incluindo a proteção do titular de dados ou 
dos direitos e liberdades de terceiros. Essas 
restrições devem respeitar os requisitos 
estabelecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e na 
Convenção Europeia para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais.

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da fusão dos direitos de acesso, da portabilidade dos dados e das 
clarificações em matéria de definição de perfis. Cf. artigos 15.º, 18.º e 21, n.º 2.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Deve ser definida a responsabilidade 
global do responsável por qualquer 
tratamento de dados pessoais realizado por 
este ou por sua conta. Em especial, o 
responsável pelo tratamento deve assegurar 
e ser obrigado a comprovar que cada 
operação de tratamento de dados é efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento.

(60) Deve ser definida a responsabilidade 
global do responsável por qualquer 
tratamento de dados pessoais realizado por 
este ou por sua conta, de molde a garantir 
a responsabilidade. Em especial, o 
responsável pelo tratamento deve assegurar 
e ser capaz de comprovar que cada 
operação de tratamento de dados é efetuada 
em conformidade com o presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação

O conceito de responsabilidade deve ser mencionado explicitamente e deve ficar claro que tal 
inclui apenas a obrigação de demonstrar o cumprimento, se solicitado. Cf. o artigo 22.º.



Alteração 41

Proposta de regulamento
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 
dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito.

(61) A proteção dos direitos e liberdades 
dos titulares dos dados relativamente ao 
tratamento dos seus dados pessoais exige a 
tomada de medidas técnicas e 
organizacionais adequadas, tanto no 
momento da conceção como no momento 
da execução do tratamento, para assegurar 
o cumprimento dos requisitos do presente 
regulamento. A fim de assegurar e 
comprovar a conformidade com o presente 
regulamento, o responsável pelo tratamento 
deve adotar regras internas e aplicar 
medidas apropriadas que devem respeitar, 
em especial, os princípios da proteção de 
dados desde a conceção e da proteção de 
dados por defeito. O princípio da proteção 
de dados desde a conceção obriga a que a 
proteção de dados seja inserida em todo o 
ciclo de vida da tecnologia, desde a fase 
inicial de conceção, até à sua instalação, 
utilização e eliminação finais. O princípio 
da proteção de dados por defeito obriga a 
que as definições de privacidade 
aplicáveis a serviços e a produtos 
cumpram, por defeito, os princípios gerais 
da proteção de dados, tais como a 
minimização dos dados e a limitação das 
finalidades.

Or. en

Justificação

Se queremos que a “proteção de dados desde a conceção” seja eficaz, há que aplicá-la a 
todas as fases do ciclo de vida dos sistemas de tratamento de dados. Quer a “proteção de 
dados desde a conceção” quer a “proteção de dados por defeito“ devem ser objeto de uma 
definição mais clara, tal como proposto pela alteração. Cf. artigo 23.º.
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo do seu comportamento, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
pequena ou média empresa ou uma 
autoridade ou organismo público, ou se o 
responsável apenas oferecer a título 
esporádico bens ou serviços a esses 
titulares de dados. O representante deve 
agir por conta do responsável pelo 
tratamento e deve poder ser contactado por 
qualquer autoridade de controlo.

(63) Sempre que um responsável pelo 
tratamento não estabelecido na União 
Europeia efetue o tratamento de dados 
pessoais de titulares de dados que residam 
na União, e cujas atividades de tratamento 
estejam relacionadas com a oferta de bens 
ou serviços a essas pessoas, ou com o 
controlo desses titulares de dados, o 
responsável pelo tratamento deve designar 
um representante, salvo se tal responsável 
se encontrar estabelecido num país terceiro 
que garanta um nível de proteção 
adequado, ou se o responsável for uma 
empresa ou uma autoridade ou organismo 
público, ou se o responsável apenas 
oferecer a título esporádico bens ou 
serviços a esses titulares de dados. O 
representante deve agir por conta do 
responsável pelo tratamento e deve poder 
ser contactado por qualquer autoridade de 
controlo.

Or. en

Justificação

No ambiente digital, já não é apropriado usar o número de trabalhadores como uma medida 
da relevância do tratamento de dados. A Instagram, uma empresa de serviços de fotografias 
em linha, foi comprada recentemente pelo Facebook por um mil milhões de dólares e tinha, 
nessa altura, 13 funcionários. O que importa é o número de titulares de dados, cujos dados 
estão a ser objeto de tratamento.

Alteração 43

Proposta de regulamento
Considerando 65

Texto da Comissão Alteração

(65) A fim de comprovar a observância do (65) A fim de comprovar a observância do 



presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
documentar cada operação de tratamento 
de dados. Cada responsável pelo 
tratamento e subcontratante devem ser 
obrigados a cooperar com a autoridade de 
controlo e a disponibilizar essa 
documentação, quando tal lhe for 
solicitado, para que possa servir ao 
controlo dessas operações de tratamento.

presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
documentar cada operação de tratamento 
de dados, de molde a prestar as 
informações suficientes sobre o titular dos 
dados. Cada responsável pelo tratamento e 
subcontratante devem ser obrigados a 
cooperar com a autoridade de controlo e a 
disponibilizar, pelo menos, essa 
informação, quando tal lhe for solicitado, 
para que possa servir ao controlo dessas 
operações de tratamento.

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Considerando 66

Texto da Comissão Alteração

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, a 
Comissão deve promover a neutralidade 
tecnológica, a interoperabilidade e a 
inovação e, se necessário, cooperar com os 
países terceiros.

(66) A fim de preservar a segurança e 
evitar o tratamento em violação do 
presente regulamento, o responsável pelo 
tratamento, ou o subcontratante, deve 
avaliar os riscos que o tratamento implica e 
aplicar medidas que os atenuem. Estas 
medidas devem assegurar um nível de 
segurança adequado, atendendo aos 
conhecimentos técnicos disponíveis e ao 
custo da sua aplicação em função dos 
riscos e da natureza dos dados a proteger. 
Aquando da adoção de normas técnicas e 
medidas organizacionais destinadas a 
assegurar a segurança do tratamento, deve
promover-se a neutralidade tecnológica, a 
interoperabilidade e a inovação e, se 
necessário, encorajar os países terceiros.

Or. en

Justificação

Não parece haver razões válidas para que as medidas a promover se restrinjam à Comissão.
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Considerando 67

Texto da Comissão Alteração

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 24 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 24 horas, a notificação deve fazer-se 
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 

(67) A violação dos dados pessoais pode, 
se não forem adotadas medidas adequadas 
e oportunas, dar origem a prejuízos 
económicos e sociais substanciais, 
nomeadamente através da usurpação de 
identidade, para a pessoa em causa. Assim, 
logo que o responsável pelo tratamento 
tenha conhecimento de uma violação, deve 
comunicá-la à autoridade de controlo, sem 
demora injustificada e, sempre que 
possível, no prazo de 72 horas. Se não for 
possível efetuar essa comunicação no prazo 
de 72 horas, a notificação deve fazer-se
acompanhar de uma explicação dos 
motivos da demora. As pessoas singulares 
cujos dados pessoais possam ter sido 
afetados negativamente por tal violação, 
devem ser avisadas sem demora 
injustificada, para que possam tomar as 
precauções necessárias. Deve considerar-se 
que uma violação afeta negativamente os 
dados pessoais ou a privacidade de um 
titular de dados sempre que daí possa 
resultar, por exemplo, roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve descrever a natureza da 
violação de dados pessoais, bem como 
recomendações ao titular dos dados para 
atenuar potenciais efeitos adversos. As 
pessoas em causa devem ser notificadas o 
mais rapidamente possível, em estreita 
cooperação com a autoridade de controlo, e 
em cumprimento das orientações por esta 
fornecidas ou por outras autoridades 
competentes (por exemplo, autoridades de 
aplicação da lei). Por exemplo, para que as 
pessoas em causa possam atenuar um risco 
imediato de dano, deve enviar-se uma 
notificação rápida aos titulares de dados, 
enquanto a necessidade de aplicar medidas 



adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

adequadas contra violações de dados 
recorrentes ou similares poderá justificar 
um prazo superior.

Or. en

Justificação

O relator propõe que o prazo de notificação de uma violação de dados pessoais à autoridade 
de controlo passe de 24 para 72 horas, visto que proceder à respetiva notificação em 24 
horas nem sempre é viável. Para evitar a "fadiga das notificações" para os titulares de 
dados, o titular só deve ser notificado nos casos em que a violação de dados pessoais seja 
suscetível de afetar negativamente a proteção dos dados pessoais ou a privacidade do titular 
dos dados, por exemplo, em caso de roubo ou usurpação de identidade, danos físicos, 
humilhações ou danos significativos para a reputação. Cf. artigos 31.º, n.º 1 e 32.º, n.º1.

Alteração 46

Proposta de regulamento
Considerando 73

Texto da Comissão Alteração

(73) As avaliações de impacto sobre a 
proteção de dados devem ser realizadas 
por uma autoridade ou um organismo 
público se essa avaliação não tiver ainda 
sido realizada no contexto da adoção da 
legislação nacional que regula as 
atribuições da autoridade ou do 
organismo público, bem como a operação 
ou o conjunto de operações em questão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Mesmo quando as autoridades públicas procedem ao tratamento de dados com base numa 
obrigação jurídica, a avaliação do impacto da proteção de dados deve ser feita, a fim de 
garantir a conformidade com o presente regulamento, especialmente para garantir a 
minimização dos dados e a segurança dos dados e para minorar quaisquer riscos para os 
direitos e as liberdades dos titulares dos dados. Cf. também a supressão do artigo 33.º, n.º 5.
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Considerando 74

Texto da Comissão Alteração

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
a autoridade de controlo deve ser 
consultada, antes de as operações terem 
início, sobre um tratamento arriscado 
suscetível de não estar em conformidade 
com o presente regulamento, e de 
apresentar propostas para remediar essa 
situação. Essa consulta deve igualmente ser 
efetuada durante os trabalhos de elaboração 
de uma medida legislativa pelo parlamento 
nacional, ou de uma medida baseada nesta 
última medida que defina a natureza do 
tratamento e especifique as garantias 
adequadas.

(74) Sempre que uma avaliação de impacto 
sobre a proteção de dados indicar que as 
operações de tratamento de dados 
acarretam um elevado grau de riscos 
particulares sobre os direitos e liberdades 
dos titulares de dados, como privar essas 
pessoas de um direito, ou devido à 
utilização de novas tecnologias específicas, 
o delegado para a proteção de dados ou a 
autoridade de controlo deve ser consultada, 
antes de as operações terem início, sobre 
um tratamento arriscado suscetível de não 
estar em conformidade com o presente 
regulamento, e de apresentar propostas 
para remediar essa situação. Essa consulta 
deve igualmente ser efetuada durante os 
trabalhos de elaboração de uma medida 
legislativa pelo parlamento nacional, ou de 
uma medida baseada nesta última medida 
que defina a natureza do tratamento e 
especifique as garantias adequadas.

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Considerando 75

Texto da Comissão Alteração

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, ou cujas atividades principais, 
independentemente da dimensão da 
empresa, impliquem operações de 
tratamento que exijam controlo regular e 
sistemático, o responsável pelo tratamento 

(75) Sempre que o tratamento for efetuado 
no setor público, ou se, no setor privado, 
for efetuado por uma empresa de grande 
dimensão, se disser respeito a mais de 500 
titulares de dados por ano ou cujas 
atividades principais, independentemente 
da dimensão da empresa, impliquem 
operações de tratamento que exijam 



ou o subcontratante deve ser assistido por 
uma pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Estes 
delegados para a proteção de dados, quer 
sejam ou não empregados do responsável 
pelo tratamento, devem estar em posição 
de desempenhar as suas funções e 
atribuições de forma independente.

controlo regular e sistemático, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve ser assistido por uma 
pessoa no controlo do respeito, a nível 
interno, do presente regulamento. Ao 
determinar se os dados acerca de um 
grande número de titulares de dados são 
ou não objeto de tratamento, não devem 
ser tidos em conta os dados arquivados de 
acesso restrito, de tal modo que não estão 
sujeitos ao acesso normal, nem às 
operações de processamento do 
responsável pelo tratamento e já não 
podem ser alterados. Estes delegados para 
a proteção de dados, quer sejam ou não 
empregados do responsável pelo 
tratamento e quer desempenhem ou não 
essa tarefa a tempo inteiro, devem estar 
em posição de desempenhar as suas 
funções e atribuições de forma 
independente. O delegado para a proteção 
de dados deve, nomeadamente, ser 
consultado antes da conceção, da 
adjudicação, do desenvolvimento e da 
criação de sistemas de tratamento 
automatizado de dados pessoais, para 
garantir os princípios da privacidade 
desde a conceção e da privacidade por 
defeito.

Or. en

Justificação

Na era da computação em nuvem, no âmbito da qual mesmo os pequenos responsáveis pelo 
tratamento podem proceder ao tratamento de grandes quantidades de dados através de 
serviços em linha, o limiar para a designação obrigatória de um delegado para a proteção de 
dados não deve basear-se na dimensão da empresa, mas na importância do tratamento de 
dados.  Tal inclui as categorias dos dados pessoais tratados, o tipo de atividade de 
tratamento e número de pessoas cujos dados são objeto de tratamento. Cf. também o artigo 
35.º, n.º 1.
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Considerando 75-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(75-A) O delegado para a proteção de 
dados deve ter, no mínimo, as seguintes 
qualificações: amplo conhecimento do 
conteúdo e da aplicação da legislação em 
matéria de proteção de dados, inclusive 
medidas técnicas, de organização e 
procedimentos; domínio de requisitos 
técnicos em matéria de privacidade desde 
a conceção, privacidade por defeito e 
segurança de dados; conhecimentos 
específicos do setor, de acordo com a 
dimensão do responsável pelo tratamento 
e do subcontratante e da sensibilidade dos 
dados a tratar; a capacidade de efetuar 
inspeções, consultas, elaborar 
documentação e proceder à análise de 
arquivos; capacidade para trabalhar com 
representantes dos trabalhadores. O 
responsável pelo tratamento deve permitir 
que o delegado de proteção de dados 
participe em ações de formação 
avançadas, de molde a manter atualizados 
os conhecimentos especializados 
necessário ao desempenho das suas 
funções.

Or. en

Justificação

Esta alteração especifica as qualificações necessárias do DPD e torna clara a necessidade de 
necessitar de uma formação avançada.



Alteração 50

Proposta de regulamento
Considerando 76

Texto da Comissão Alteração

(76) As associações ou outras entidades 
que representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento de dados devem ser 
incentivadas a elaborar códigos de conduta, 
no respeito do presente regulamento, com 
vista a facilitar a sua aplicação efetiva, 
tendo em conta as características 
específicas do tratamento efetuado em 
determinados setores.

(76) As associações ou outras entidades 
que representem categorias de responsáveis 
pelo tratamento de dados devem ser 
incentivadas a elaborar códigos de conduta, 
no respeito do presente regulamento, com 
vista a facilitar a sua aplicação efetiva, 
tendo em conta as características 
específicas do tratamento efetuado em 
determinados setores. Esses códigos devem 
tornar a aplicação deste regulamento 
mais clara aos olhos dos respetivos setores 
de atividade.

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Considerando 77

Texto da Comissão Alteração

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente o nível de proteção de 
dados proporcionado pelos produtos e 
serviços em causa.

(77) A fim de aumentar a transparência e o 
respeito do presente regulamento, deve ser 
encorajada a criação de mecanismos de 
certificação, selos e marcas de proteção de 
dados, que permitam aos titulares de dados 
avaliar rapidamente, de forma fiável e 
verificável o nível de proteção de dados 
proporcionado pelos produtos e serviços 
em causa.

Or. en

Relacionado com o n.º1 do artigo 39.º:



PE501.927v02-00 44/220 PR\922387PT.doc

PT

Alteração 52

Proposta de regulamento
Considerando 80

Texto da Comissão Alteração

(80) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um setor 
de tratamento de dados um país terceiro, 
ou uma organização internacional, oferece 
um nível de proteção de dados adequado, 
garantindo assim a segurança jurídica e a 
homogeneidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização.

(80) A Comissão pode decidir, com efeitos 
no conjunto da União, que determinados 
países terceiros, um território ou um país 
terceiro, ou uma organização internacional, 
asseguram um nível de proteção de dados 
adequado, garantindo assim a segurança 
jurídica e a uniformidade a nível da União 
relativamente a países terceiros ou 
organizações internacionais que sejam 
consideradas aptas a assegurar tal nível de 
proteção. Nestes casos, podem realizar-se 
transferências de dados pessoais para esses 
países sem que para tal seja necessário 
qualquer outra autorização.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar coerência com a alteração ao artigo 41.º, n.º 1.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Considerando 82

Texto da Comissão Alteração

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 
território ou um setor de tratamento de
dados de um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece um 
nível de proteção de dados adequado. Se 
for esse o caso, deve ser proibida a 
transferência de dados pessoais para esse 
país terceiro. Nesse caso, devem ser 
adotadas medidas tendo em vista uma 
consulta entre a Comissão e esse país 

(82) A Comissão pode igualmente 
reconhecer que um país terceiro, um 
território ou um país terceiro, ou uma 
organização internacional, não oferece um 
nível de proteção de dados adequado. Se 
for esse o caso, deve ser proibida a 
transferência de dados pessoais para esse 
país terceiro. Nesse caso, devem ser 
adotadas medidas tendo em vista uma 
consulta entre a Comissão e esse país 
terceiro ou organização internacional.



terceiro ou organização internacional.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar coerência com a alteração ao artigo 42.º, n.º 2, b).

Alteração 54

Proposta de regulamento
Considerando 89

Texto da Comissão Alteração

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
de que continuarão a beneficiar dos direitos 
e garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos.

(89) Em qualquer caso, se a Comissão não 
tiver tomado qualquer decisão 
relativamente ao nível de proteção 
adequado de dados num país terceiro, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante deve adotar soluções que 
ofereçam aos titulares de dados a garantia 
juridicamente vinculativa de que 
continuarão a beneficiar dos direitos e 
garantias fundamentais quanto ao 
tratamento dos seus dados na União, após a 
transferência dos mesmos. Essa garantia 
deve incluir ressarcimento financeiro em 
casos de perda ou acesso não autorizado 
ou de tratamento dos dados e uma 
obrigação, independentemente da 
legislação nacional, de fornecer detalhes 
completos de todo o acesso aos dados por 
parte das autoridades públicas no país 
terceiro.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa deixar claro que a transferência de dados para países terceiros 
deve ter sempre por base um instrumento juridicamente vinculativo, que também garanta a 
indemnização e informação às autoridades de supervisão. Cf. também artigos  42.º, n.º 1), 
44.º, n.º 1), h).
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Alteração 55

Proposta de regulamento
Considerando 92

Texto da Comissão Alteração

(92) A criação de autoridades de controlo 
nos Estados-Membros, que exerçam as 
suas funções com total independência, 
constitui um elemento essencial da 
proteção das pessoas singulares no que 
respeita ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Os Estados-Membros podem 
criar mais do que uma autoridade de 
controlo que traduza a sua estrutura 
constitucional, organizacional e 
administrativa.

(92) A criação de autoridades de controlo 
nos Estados-Membros, que exerçam as 
suas funções com total independência, 
constitui um elemento essencial da 
proteção das pessoas singulares no que 
respeita ao tratamento dos seus dados 
pessoais. Os Estados-Membros podem 
criar mais do que uma autoridade de 
controlo que traduza a sua estrutura 
constitucional, organizacional e 
administrativa. Uma autoridade deve 
dispor dos recursos financeiros e do 
pessoal adequados para desempenhar 
plenamente o seu papel, tendo em conta o 
tamanho da população e a quantidade de 
dados pessoais objeto de tratamento.

Or. en

Justificação

As autoridades de supervisão, que devem ser completamente independentes, precisam de ter 
recursos suficientes para o desempenho eficaz das suas funções. A alteração dá uma 
orientação mais clara sobre como definir a adequação dos recursos. Cf. a alteração ao 
considerando 95. Cf. também o artigo 47.º, n.º 5.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Considerando 94

Texto da Comissão Alteração

(94) Cada autoridade de controlo deve 
receber os recursos financeiros e humanos, 
as instalações e infraestruturas adequadas, 
necessários ao desempenho eficaz das suas 
funções, incluindo as relacionadas com a 
assistência e a cooperação mútuas com 
outras autoridades de controlo da União.

(94) Cada autoridade de controlo deve 
receber os recursos financeiros e humanos, 
e, em particular, garantir as competências 
técnicas e jurídicas adequadas do seu 
pessoal, as instalações e infraestruturas 
adequadas, necessários ao desempenho 
eficaz das suas funções, incluindo as 



relacionadas com a assistência e a 
cooperação mútuas com outras autoridades 
de controlo da União.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Considerando 95

Texto da Comissão Alteração

(95) As condições gerais aplicáveis aos 
membros da autoridade de controlo devem 
ser definidas por lei em cada Estado-
Membro e devem prever, em especial, que 
esses membros são nomeados pelo 
parlamento ou pelo governo nacional, e 
incluir disposições sobre a qualificação e 
funções desses membros.

(95) As condições gerais aplicáveis aos 
membros da autoridade de controlo devem 
ser definidas por lei em cada Estado-
Membro e devem prever, em especial, que 
esses membros são nomeados pelo 
parlamento ou pelo governo nacional, após 
consulta do Parlamento do governo em 
causa, tendo o cuidado de minimizar a 
possibilidade de interferência política e 
incluir disposições sobre a qualificação e 
funções desses membros, bem como evitar 
conflitos de interesses desses mesmos 
membros.

Or. en

Justificação

Maior clarificação da independência dos membros das autoridades de supervisão. Cf. 
também artigo 48.ºn, n.º1, 49.º.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Considerando 97

Texto da Comissão Alteração

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários 
Estados-Membros, é conveniente que uma 
única autoridade de controlo tenha a 

(97) Sempre que, na União, o tratamento 
de dados pessoais no contexto das 
atividades de um estabelecimento de um 
responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante ocorre em vários Estados-
Membros, é conveniente que uma única 
autoridade de controlo sirva de ponto de 
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competência para supervisionar as 
atividades do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em toda a União e 
adotar as decisões correspondentes, a fim 
de favorecer a aplicação coerente, 
assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

contacto com responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante em toda a União e 
adotar as decisões correspondentes, a fim 
de favorecer a aplicação coerente, 
assegurar segurança jurídica e reduzir os 
encargos administrativos para esses 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com a proposta do novo mecanismo de controlo da coerência. (Ver 
artigo 54.º-A (novo))

Alteração 59

Proposta de regulamento
Considerando 98

Texto da Comissão Alteração

(98) A autoridade competente, que atua 
portanto na qualidade de balcão único, 
deve ser a autoridade de controlo do 
Estado-Membro no qual o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tem o seu 
estabelecimento principal.

(98) A autoridade responsável, que atua 
portanto na qualidade de balcão único, 
deve ser a autoridade de controlo do 
Estado-Membro no qual o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tem o seu 
estabelecimento principal. O Comité 
Europeu da Proteção de Dados pode 
designar a autoridade responsável, em 
certos casos, a pedido de uma autoridade 
competente.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com a proposta do novo mecanismo de controlo da coerência. Ver artigos 48.º, 
n.º 1, 49.º.



Alteração 60

Proposta de regulamento
Considerando 101

Texto da Comissão Alteração

(101) Cada autoridade de controlo deve 
receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados e investigar a 
matéria. A investigação decorrente de uma 
queixa deve ser realizada, sujeita a revisão 
judicial, na medida adequada ao caso 
específico. A autoridade de controlo deve 
informar a pessoa em causa da evolução e 
do resultado da queixa num prazo razoável. 
Se o caso exigir maior investigação ou a 
coordenação com outra autoridade de 
controlo, devem ser comunicadas 
informações intermédias ao titular dos 
dados.

(101) Cada autoridade de controlo deve 
receber as queixas apresentadas por 
qualquer titular de dados ou associação em 
nome do interesse público e investigar a 
matéria. A investigação decorrente de uma 
queixa deve ser realizada, sujeita a revisão 
judicial, na medida adequada ao caso 
específico. A autoridade de controlo deve 
informar a pessoa ou a associação em 
causa da evolução e do resultado da queixa 
num prazo razoável. Se o caso exigir maior 
investigação ou a coordenação com outra 
autoridade de controlo, devem ser 
comunicadas informações intermédias ao 
titular dos dados.

Or. en

Justificação

Cf. artigos 48.º, n.º 1,  49.º.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Considerando 104

Texto da Comissão Alteração

(104) Cada autoridade de controlo pode 
participar em operações conjuntas entre 
autoridades de controlo. A autoridade de 
controlo requerida é obrigada a responder 
ao pedido dentro de um determinado prazo.

(104) Cada autoridade de controlo pode 
participar em operações conjuntas entre 
autoridades de controlo. A autoridade de 
controlo requerida é obrigada a responder 
ao pedido dentro de um determinado prazo.
O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve poder coordenar essas 
atividades, quando as autoridades de 
controlo em questão o desejam.

Or. en
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Justificação

Relaciona-se com a proposta do novo mecanismo de controlo da coerência. Ver o artigo 52.º, 
n.º 3 e artigo 56.º, n.º 2.

Alteração 62

Proposta de regulamento
Considerando 106-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(106-A) A fim de assegurar a aplicação 
coerente do presente regulamento, o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados pode adotar uma medida 
vinculativa, caso uma maioria de dois 
terços dos seus membros assim decida.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com a proposta do novo mecanismo de controlo da coerência. O Comité 
Europeu para a Proteção de Dados deve ter o poder de, em última instância, adotar uma 
decisão vinculativa, no caso de uma medida ser contestada entre as autoridades de controlo 
em questão.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Considerando 107

Texto da Comissão Alteração

(107) A fim de assegurar o respeito do 
presente regulamento, a Comissão pode 
emitir um parecer sobre esta matéria, ou 
uma decisão que solicite à autoridade de 
controlo a suspensão do seu projeto de
medida.

(107) A fim de assegurar o respeito do 
presente regulamento, a Comissão pode 
emitir um parecer sobre as questões 
suscitadas. A Comissão pode recorrer 
para o Tribunal de Justiça da União 
Europeia A Comissão pode requerer ao 
Tribunal a suspensão da medida ao 
abrigo de um processo de urgência, caso 
necessário para evitar um dano 
irreparável.



Or. en

Justificação

A Comissão pode adotar uma decisão sobre um assunto que é objeto do novo mecanismo de 
controlo da coerência, que tem que ser atendida pela autoridade de controlo em questão. 
Caso não siga a decisão da Comissão, a autoridade de controlo tem que apresentar um 
parecer fundamentado. Em última instância, a Comissão pode recorrer de uma decisão 
vinculativa do Comité Europeu para a Proteção de Dados para o Tribunal de Justiça 
europeu e requerer a suspensão da medida. Relaciona-se com o novo artigo 61.º-A:

Alteração 64

Proposta de regulamento
Considerando 110

Texto da Comissão Alteração

(110) A nível da União, deve ser criado um 
Comité Europeu para a Proteção de Dados. 
Este Comité deve substituir o Grupo de 
Trabalho sobre a proteção das pessoas no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais instituído pelo artigo 29.º da 
Diretiva 95/46/CE. Deve ser composto por 
um diretor da autoridade de controlo de 
cada Estado-Membro e da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados. A 
Comissão deve participar nas suas 
atividades. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados deve contribuir para a 
aplicação coerente do presente 
regulamento em toda a União, 
nomeadamente no aconselhamento da 
Comissão e na promoção da cooperação 
das autoridades de controlo no conjunto da 
União. O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados deve ser independente no 
exercício das suas funções.

(110) A nível da União, deve ser criado um 
Comité Europeu para a Proteção de Dados. 
Este Comité deve substituir o Grupo de 
Trabalho sobre a proteção das pessoas no 
que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais instituído pelo artigo 29.º da 
Diretiva 95/46/CE. Deve ser composto por 
um diretor da autoridade de controlo de 
cada Estado-Membro e da Autoridade 
Europeia para a Proteção de Dados. A 
Comissão deve participar nas suas 
atividades. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados deve contribuir para a 
aplicação coerente do presente 
regulamento em toda a União, 
nomeadamente no aconselhamento das 
instituições da União Europeia e na 
promoção da cooperação das autoridades 
de controlo no conjunto da União, 
incluindo a coordenação de operações 
conjuntas. O Comité Europeu para a 
Proteção de Dados deve ser independente 
no exercício das suas funções.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com o artigo 64.º, n.º1.
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Considerando 112

Texto da Comissão Alteração

(112) Qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados no que 
respeita à proteção dos seus dados, e seja 
constituído ao abrigo do direito de um 
Estado-Membro, deve poder apresentar 
uma queixa junto de uma autoridade de 
controlo ou exercer o direito de ação 
judicial em nome das pessoas em causa, 
ou apresentar, independentemente da 
queixa apresentada pela pessoa em causa, 
uma queixa em seu próprio nome, sempre 
que considere ter ocorrido uma violação de 
dados pessoais.

(112) Qualquer organismo, organização ou 
associação que age no interesse público e
que seja constituído ao abrigo do direito de 
um Estado-Membro, deve poder apresentar 
uma queixa junto de uma autoridade de 
controlo ou exercer o direito de ação 
judicial em nome dos titulares de dados, 
ou apresentar, independentemente da 
queixa apresentada pela pessoa em causa, 
uma queixa em seu próprio nome, sempre 
que considere ter ocorrido uma violação de 
dados pessoais.

Or. en

Justificação

É necessário prever melhores possibilidades de recurso efetivo, nomeadamente por 
associações que agem no interesse público. Ver a alteração relacionada com esta ao artigo 
73.º, n.º 2 e ao artigo 76.º, n.º 1.

Alteração 66

Proposta de regulamento
Considerando 114

Texto da Comissão Alteração

(114) A fim de reforçar a proteção judicial 
do titular dos dados em situações em que a 
autoridade de controlo competente se 
encontra estabelecida noutro Estado-
Membro diferente do de residência da 
pessoa em causa, esta última pode solicitar 
a qualquer organismo, organização ou 
associação que vise proteger os direitos e 
interesses dos titulares de dados 
relativamente à proteção dos seus dados, 

(114) A fim de reforçar a proteção judicial 
do titular dos dados em situações em que a 
autoridade de controlo competente se 
encontra estabelecida noutro Estado-
Membro diferente do de residência da
pessoa em causa, esta última pode solicitar 
a qualquer organismo, organização ou 
associação que age no interesse público, 
que intente uma ação por sua conta contra 
essa autoridade de controlo no tribunal 



que intente uma ação por sua conta contra 
essa autoridade de controlo no tribunal 
competente do outro Estado-Membro.

competente do outro Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Clarifica esta alteração que as associações especializadas na proteção de dados não são as 
únicas que podem agir em nome dos titulares dos dados. Relaciona-se com o artigo 74.º, n.º 
3.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Considerando 116

Texto da Comissão Alteração

(116) No que diz respeito a ações 
intentadas contra o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, o 
requerente pode optar entre intentar a ação 
nos tribunais do Estado-Membro em que 
está estabelecido o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, ou nos 
tribunais do Estado-Membro de residência 
da pessoa em causa, salvo se o responsável 
pelo tratamento for uma autoridade 
atuando no exercício dos seus poderes 
públicos.

(116) No que diz respeito a ações 
intentadas contra o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, o 
requerente pode optar entre intentar a ação 
nos tribunais do Estado-Membro em que 
está estabelecido o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante, ou nos 
tribunais do Estado-Membro de residência 
da pessoa em causa, salvo se o responsável 
pelo tratamento for uma autoridade de um 
Estado-Membro atuando no exercício dos 
seus poderes públicos.

Or. en

Justificação

Clarifica-se assim que isto não se aplica às autoridades públicas de países terceiros. 
Relaciona-se com o artigo 75.º, n.º 2.

Alteração 68

Proposta de regulamento
Considerando 121

Texto da Comissão Alteração

(121) O tratamento de dados pessoais 
para fins unicamente jornalísticos ou de 
expressão artística ou literária deve 

(121) Sempre que necessário, devem ser 
possíveis isenções ou derrogações a 
determinadas disposições do presente 



PE501.927v02-00 54/220 PR\922387PT.doc

PT

beneficiar de uma derrogação a 
determinadas disposições do presente 
regulamento, desde que tal seja necessário 
para conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o direito à liberdade de 
expressão, nomeadamente o direito à 
liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 
de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
adotar medidas legislativas que prevejam 
as isenções e derrogações necessárias para 
efeitos de equilíbrio destes direitos 
fundamentais. Tais isenções e derrogações 
devem ser adotadas pelos Estados-
Membros em relação aos princípios gerais, 
aos direitos do titular de dados, ao 
responsável pelo tratamento e ao 
subcontratante, à transferência de dados 
para países terceiros ou para organizações 
internacionais, às autoridades de controlo 
independentes e à cooperação e à 
coerência. Tal não deve levar, no entanto, 
os Estados-Membros a prever isenções às 
outras disposições do presente 
regulamento. Para ter em conta a 
importância do direito à liberdade de 
expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo. 
Por conseguinte, para efeitos das isenções 
e derrogações a estabelecer por força do 
presente regulamento, os Estados-
Membros deveriam qualificar como 
«jornalísticas» as atividades que tenham 
por objeto comunicar ao público 
informações, opiniões ou ideias, qualquer 
que seja o suporte utilizado para as 
transmitir. É conveniente não limitar essa 
categoria unicamente às atividades das 
empresas de comunicação social e incluir 
tanto as empresas que prosseguem fins 

regulamento, desde que tal seja necessário 
para conciliar o direito à proteção dos 
dados pessoais com o direito à liberdade de 
expressão, nomeadamente o direito à 
liberdade de receber e transmitir 
informações, tal como garantido, em 
especial, pelo artigo 11.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Tal é aplicável, em especial, ao tratamento 
de dados pessoais no domínio do 
audiovisual e em arquivos de notícias e 
bibliotecas de imprensa escrita. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
adotar medidas legislativas que prevejam 
as isenções e derrogações necessárias para 
efeitos de equilíbrio destes direitos 
fundamentais. Tais isenções e derrogações 
devem ser adotadas pelos Estados-
Membros em relação aos princípios gerais, 
aos direitos do titular de dados, ao 
responsável pelo tratamento e ao 
subcontratante, à transferência de dados 
para países terceiros ou para organizações 
internacionais, às autoridades de controlo 
independentes e à cooperação e à 
coerência. Tal não deve levar, no entanto, 
os Estados-Membros a prever isenções às 
outras disposições do presente 
regulamento. Para ter em conta a 
importância do direito à liberdade de 
expressão em qualquer sociedade 
democrática, há que interpretar de forma 
ampla as noções associadas a esta 
liberdade, como por exemplo o jornalismo.



lucrativos como as que os não 
prosseguem.

Or. en

Justificação

Clarifica-se assim que a liberdade de expressão é protegida em geral, não apenas no caso 
dos jornalistas, artistas ou escritores. Relaciona-se com o artigo 80.º, n.º 1.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Considerando 122

Texto da Comissão Alteração

(122) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados que merece uma 
proteção mais elevada, pode ser 
frequentemente justificado por diversos 
motivos legítimos, no interesse das pessoas 
e da sociedade como um todo, 
nomeadamente quando se trata de 
assegurar a continuidade dos cuidados de 
saúde além-fronteiras. Por conseguinte, o 
presente regulamento deve prever 
condições harmonizadas para o tratamento 
de dados pessoais relativos à saúde, sujeito 
a garantias específicas e adequadas com 
vista à proteção dos direitos fundamentais 
e dos dados pessoais das pessoas 
singulares. Aqui se inclui o seu direito de 
acederem aos dados pessoais sobre a sua 
saúde, por exemplo os dados dos registos 
médicos com informações como 
diagnósticos, resultados de exames, 
avaliações dos médicos e quaisquer 
intervenções ou tratamentos realizados.

(122) O tratamento de dados pessoais 
relativos à saúde, enquanto categoria 
especial de dados que merece uma 
proteção mais elevada, pode ser justificado 
no interesse das pessoas e da sociedade 
como um todo, nomeadamente quando se 
trata de assegurar a continuidade dos 
cuidados de saúde além-fronteiras. Por 
conseguinte, o presente regulamento deve 
prever condições harmonizadas para o 
tratamento de dados pessoais relativos à 
saúde, sujeito a garantias específicas e 
adequadas com vista à proteção dos 
direitos fundamentais e dos dados pessoais 
das pessoas singulares. Aqui se inclui o seu 
direito de acederem aos dados pessoais 
sobre a sua saúde, por exemplo os dados 
dos registos médicos com informações 
como diagnósticos, resultados de exames, 
avaliações dos médicos e quaisquer 
intervenções ou tratamentos realizados.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com o artigo 81.º, n.º 1.
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Alteração 70

Proposta de regulamento
Considerando 124

Texto da Comissão Alteração

(124) Os princípios gerais de proteção das 
pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais também 
devem ser aplicáveis no domínio do 
emprego. Por conseguinte, a fim de 
regulamentar o tratamento de dados 
pessoais dos trabalhadores neste contexto, 
os Estados-Membros devem poder adotar, 
nos limites do presente regulamento, 
disposições legislativas específicas 
relativas ao tratamento de dados pessoais 
no setor laboral.

(124) Os princípios gerais de proteção das 
pessoas singulares no que respeita ao 
tratamento de dados pessoais também 
devem ser aplicáveis no domínio do 
emprego e da segurança social. Por 
conseguinte, a fim de regulamentar o 
tratamento de dados pessoais dos 
trabalhadores neste contexto, os Estados-
Membros devem poder adotar, nos termos 
do presente regulamento, disposições 
legislativas específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais no setor 
laboral.

Or. en

Justificação

Tal como o domínio do emprego, a segurança social é uma área extremamente complexa, 
regulada pormenorizadamente a nível nacional. Como tal, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a adotar ou conservar disposições legislativas específicas que regulam a 
proteção de dados para as instituições públicas deste domínio. Relaciona-se com o artigo 
82.º e o novo artigo 82. -A.

Alteração 71

Proposta de regulamento
Considerando 129

Texto da Comissão Alteração

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 

(129) Por forma a cumprir os objetivos do 
presente regulamento, nomeadamente 
proteger os direitos e liberdades 
fundamentais das pessoas singulares e, em 
especial, o seu direito à proteção dos dados 
pessoais, e assegurar a livre circulação 
desses dados na União, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 



União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à
licitude do tratamento; à especificação dos 
critérios e condições aplicáveis ao 
consentimento das crianças; ao 
tratamento de categorias especiais de 
dados; à especificação dos critérios e 
condições aplicáveis aos pedidos 
manifestamente abusivos e às taxas pelo 
exercício de direitos do titular dos dados; 
aos critérios e requisitos aplicáveis às 
informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; ao direito a ser esquecido 
e ao apagamento de dados; às medidas 
com base na definição de perfis; aos 
critérios e requisitos em relação à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento e à proteção de dados desde a 
conceção e por defeito; aos 
subcontratantes; aos critérios e requisitos 
específicos para a documentação e a 
segurança do tratamento; aos critérios e 
requisitos para determinar uma violação de 
dados pessoais e notificá-la à autoridade de 
controlo, e às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais é suscetível de 
prejudicar o titular dos dados; aos critérios 
e condições que determinam operações de 
tratamento que necessitem de uma 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; aos critérios e requisitos para 
determinar o grau elevado de risco 
específico que careçam de consulta prévia; 
à designação e atribuições do delegado 
para a proteção dos dados; aos códigos de 
conduta; aos critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação; 
aos critérios e mecanismos para as 
transferências através de regras 
vinculativas para empresas; às 
derrogações relativas às transferências; às 
sanções administrativas; ao tratamento para 
fins de saúde; ao tratamento de dados no 
domínio laboral e ao tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica. É especialmente 
importante que a Comissão proceda a 
consultas adequadas ao longo dos seus 
trabalhos preparatórios, incluindo a nível 

União Europeia deve ser delegado na 
Comissão. Em especial, devem ser 
adotados atos delegados em relação à 
especificação das normas técnicas com 
vista a exprimir o consentimento; às 
condições do modo de informação por 
meio de símbolos; à especificação dos 
critérios e condições aplicáveis às taxas 
pelo exercício de direitos do titular dos 
dados; aos critérios e requisitos aplicáveis 
às informações do titular dos dados e ao 
direito de acesso; ao direito a ser esquecido 
e ao apagamento de dados; aos critérios e 
requisitos relativos à verificação da 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento; aos critérios e requisitos para 
determinar uma violação de dados pessoais 
e notificá-la à autoridade de controlo, e às 
circunstâncias em que uma violação de 
dados pessoais é suscetível de prejudicar o 
titular dos dados; aos critérios e condições 
que determinam operações de tratamento 
que necessitem de uma avaliação de 
impacto sobre a proteção de dados; aos 
critérios e requisitos para determinar o grau 
elevado de risco específico que careçam de 
consulta prévia; aos códigos de conduta; 
aos critérios e requisitos aplicáveis aos 
mecanismos de certificação; ao nível de 
proteção adequado prestado por um país 
terceiro ou uma organização 
internacional; às sanções administrativas; 
ao tratamento para fins de saúde; ao 
tratamento de dados no domínio laboral e 
ao tratamento de dados para fins de 
investigação histórica, estatística e 
científica. É especialmente importante que 
a Comissão proceda a consultas adequadas 
ao longo dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos, 
em particular com o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados. A Comissão, 
aquando da preparação e elaboração dos 
atos delegados, deve assegurar uma 
transmissão simultânea, em tempo útil e 
em devida forma, dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.
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de peritos. A Comissão, aquando da 
preparação e elaboração dos atos 
delegados, deve assegurar uma transmissão 
simultânea, em tempo útil e em devida 
forma, dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com o artigo 86.º, n.º 1.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Considerando 130

Texto da Comissão Alteração

(130) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
em relação ao direito de acesso e ao direito 
à portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 
de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do 
tratamento; procedimentos e formulários 
normalizados para a notificação de 
violações de dados pessoais à autoridade 
de controlo e para a comunicação de uma 
violação de dados pessoais ao titular dos 
dados; critérios e procedimentos para a 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; formulários e procedimentos para a 

(130) Por forma a assegurar condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
que defina os formulários normalizados 
relativos ao tratamento de dados pessoais 
das crianças; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
em relação ao direito de acesso; 
formulários normalizados relativos à 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito e de 
documentação; procedimentos e 
formulários normalizados para a 
notificação de violações de dados pessoais 
à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; formulários
para a autorização prévia e a consulta 
prévia; formulário normalizado para a 
notificação da decisão de um país terceiro 
sobre o pedido de divulgação dos dados 



autorização prévia e a consulta prévia; 
normas técnicas e mecanismos de 
certificação; o nível de proteção adequado 
prestado por um país terceiro, um 
território ou por um setor de tratamento 
de dados nesse país terceiro ou por uma 
organização internacional; divulgações 
não autorizadas pelo direito da UE; 
assistência mútua; operações conjuntas; e 
decisões nos termos do mecanismo de 
controlo da coerência. Estas competências 
devem ser exercidas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão. Neste contexto, a 
Comissão deve prever medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

pessoais; formato e procedimentos para o 
intercâmbio eletrónico de informações em 
relação às regras vinculativas para 
empresas; e decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência. É 
especialmente importante que a Comissão 
proceda a consultas adequadas ao longo 
dos seus trabalhos preparatórios, 
incluindo a nível de peritos, 
em particular com o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados. Estas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados-
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão. Neste contexto, a 
Comissão deve prever medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Justificação

Relaciona-se com o artigo 87.º, n.º 1. 

Alteração 73

Proposta de regulamento
Considerando 131

Texto da Comissão Alteração

(131) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de formulários 
normalizados específicos relativos à 
obtenção do consentimento de uma 
criança; procedimentos e formulários 
normalizados para o exercício dos direitos 
dos titulares de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para as 
informações do titular de dados; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o direito de acesso e o direito à 
portabilidade dos dados; formulários 
normalizados relativos à responsabilidade 
do responsável pelo tratamento em matéria 

(131) O procedimento de exame deve ser 
utilizado para a adoção de procedimentos e 
formulários normalizados para a 
especificação de formulários 
normalizados relativos à obtenção do 
consentimento de uma criança; 
procedimentos e formulários normalizados 
para o exercício dos direitos dos titulares 
de dados; procedimentos e formulários 
normalizados para as informações do 
titular de dados; procedimentos e 
formulários normalizados para o direito de 
acesso; formulários normalizados relativos 
à responsabilidade do responsável pelo 
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de proteção de dados desde a conceção e 
por defeito e de documentação; requisitos 
específicos para a segurança do 
tratamento; procedimentos e formulários 
normalizados para a notificação de 
violações de dados pessoais à autoridade 
de controlo e para a comunicação de uma 
violação de dados pessoais ao titular dos 
dados; critérios e procedimentos para a 
avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados; formulários e procedimentos para a 
autorização prévia e a consulta prévia; 
normas técnicas e mecanismos de 
certificação; o nível de proteção adequado 
prestado por um país terceiro, um 
território ou por um setor de tratamento 
de dados nesse país terceiro ou por uma 
organização internacional; divulgações 
não autorizadas pelo direito da UE; 
assistência mútua; operações conjuntas; e 
para a adoção de decisões nos termos do 
mecanismo de controlo da coerência, dado 
que o âmbito de aplicação destes atos é 
geral.

tratamento em matéria de proteção de 
dados desde a conceção e por defeito e de 
documentação; procedimentos e 
formulários normalizados para a 
notificação de violações de dados pessoais 
à autoridade de controlo e para a 
comunicação de uma violação de dados 
pessoais ao titular dos dados; formulários 
para a autorização prévia e a consulta 
prévia; formulário normalizado para a 
notificação da decisão de um país terceiro 
sobre o pedido de divulgação dos dados 
pessoais; formato e procedimentos para o 
intercâmbio eletrónico de informações em 
relação às regras vinculativas para 
empresas; e para a adoção de decisões nos 
termos do mecanismo de controlo da 
coerência, dado que o âmbito de aplicação 
destes atos é geral.

Or. en

Alteração 74

Proposta de regulamento
Considerando 132

Texto da Comissão Alteração

(132) A Comissão deve adotar atos de 
execução imediatamente aplicáveis 
quando, em casos devidamente 
fundamentados relacionados com um país 
terceiro, um território ou um setor de 
tratamento de dados nesse país terceiro, 
ou uma organização internacional, que 
não assegure um nível de proteção 
adequado, e relacionados com matérias 
comunicadas pelas autoridades de 
controlo no quadro do mecanismo de 
controlo da coerência, imperativos 

Suprimido



urgentes assim o exigirem.

Or. en

Justificação

A adequação assenta agora num ato delegado, pelo que deixa de ter cabimento o 
procedimento de urgência. 

Alteração 75

Proposta de regulamento
Considerando 134

Texto da Comissão Alteração

(134) A Diretiva 95/46/CE é revogada pelo 
presente regulamento. Todavia, as decisões 
da Comissão que foram adotadas e as 
autorizações que foram emitidas pelas 
autoridades de controlo com base da 
Diretiva 95/46/CE, permanecem em vigor.

(134) A Diretiva 95/46/CE é revogada pelo 
presente regulamento. Todavia, as decisões 
da Comissão que foram adotadas e as 
autorizações que foram emitidas pelas 
autoridades de controlo com base da 
Diretiva 95/46/CE, permanecem em vigor. 
As decisões da Comissão e as autorizações 
que foram emitidas pelas autoridades de 
controlo relativas a transferências de 
dados pessoais para países terceiros 
devem permanecer em vigor durante um 
período de transição de dois anos.

Or. en

Justificação

Especifica-se nesta alteração um período de transição para a adequação das decisões e 
autorizações ao novo regulamento.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Considerando 135-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(135-A) O presente regulamento não é 
aplicável ao tratamento de dados pessoais 
pelas instituições, órgãos, organismos e 
agências da União Europeia, que é 
regulado por diferentes instrumentos 
legislativos, em particular o Regulamento 
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(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 18 de dezembro de 
2000. Consequentemente, o presente 
regulamento não resolve a atual falta de 
abrangência das regras legislativas em 
matéria de proteção de dados nem o nível 
desigual de proteção dos direitos dos 
titulares dos dados. Visto que o artigo 8.º 
da Carta da União e o artigo 16.º do 
TFUE pressupõem que o direito 
fundamental à proteção dos dados 
pessoais deve ser assegurado de maneira 
coerente e homogénea no território da 
União, as instituições, órgãos, organismos 
e agências da União devem ser sujeitos a 
regras idênticas às previstas no presente 
regulamento, e a Comissão deve portanto 
apresentar propostas legislativas 
adequadas antes de (data de publicação 
do presente regulamento) sobre a revisão 
do quadro legislativo aplicável ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições, órgãos, organismos e 
agências da União no exercício das suas 
atividades, a fim de o adequar às 
disposições/princípios do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa assegurar a coerência entre o regulamento e a legislação que rege 
as instituições, os órgãos e as agências da UE, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 
45/2001, mas também de todas as agências da UE que atualmente dispõem da sua 
regulamentação em matéria de proteção de dados, o que resulta numa manta de retalhos de 
regras que dificulta ao titular dos dados o exercício dos seus direitos. Cf. o artigo 89.º-A.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Considerando 139

Texto da Comissão Alteração

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 

(139) Tendo em conta que, como o 
Tribunal de Justiça da União Europeia 



sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e ser 
equilibrado com outros direitos 
fundamentais, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, o presente 
regulamento respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística,

sublinhou, o direito à proteção de dados 
não é absoluto, mas deve ser considerado 
em relação à sua função na sociedade e ser 
equilibrado com outros direitos 
fundamentais, em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, o presente 
regulamento respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente 
o direito ao respeito da vida privada e 
familiar, o direito ao respeito do domicílio 
e das comunicações, o direito à proteção 
dos dados pessoais, o direito à liberdade de 
pensamento, de consciência e de religião, o 
direito à liberdade de expressão e de 
informação, o direito à liberdade de 
empresa, o direito de ação efetiva e a um 
processo equitativo, bem como o respeito 
da diversidade cultural, religiosa e 
linguística, Em particular, deve ser 
respeitada a jurisdição dos tribunais dos 
Estados-Membros, do Tribunal de Justiça 
da União Europeia e do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem.

Or. en

Alteração 78

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

Texto da Comissão Alteração

a) Efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União, 
nomeadamente no que se refere à 
segurança nacional;

a) Efetuado no exercício de atividades não 
sujeitas à aplicação do direito da União;

Or. en

Justificação

A segurança nacional está desde logo fora do âmbito da competência da União, pelo que é 
desnecessário repetir aqui tal facto.
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Alteração 79

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

Texto da Comissão Alteração

d) Efetuado por uma pessoa singular sem 
fins lucrativos no exercício de atividades 
exclusivamente pessoais ou domésticas;

d) Efetuado por uma pessoa singular no 
exercício de atividades exclusivamente 
pessoais ou domésticas;

Or. en

Justificação

O tratamento de dados pessoais por uma pessoa singular para fins privados e domésticos 
pode, por vezes, ter um interesse lucrativo (por exemplo, quando se vendem pertences de 
particular a particular), mas, ainda assim, deverá ser excluído do âmbito de aplicação do 
regulamento, desde que não haja qualquer ligação a uma atividade profissional ou 
comercial.

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Efetuado pelas autoridades competentes 
para efeitos de prevenção, investigação, 
deteção e repressão de infrações penais ou 
de execução de sanções penais.

e) Efetuado pelas autoridades públicas 
competentes para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais ou de execução de sanções 
penais.

Or. en

Justificação

O regulamento especifica que a exclusão do âmbito de aplicação do regulamento apenas 
abrange as autoridades públicas competentes em matéria de segurança (e não entidades 
privadas) e que a legislação aplicável deve prever salvaguardas adequadas, baseadas nos 
princípios da necessidade e proporcionalidade. Ver a alteração ao artigo 21.º.



Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais de titulares 
de dados residentes no território da União, 
por um responsável pelo tratamento não 
estabelecido na União, cujas atividade de 
tratamento estejam relacionadas com:

2. O presente regulamento aplica-se ao 
tratamento de dados pessoais de titulares 
de dados residentes no território da União, 
por um responsável pelo tratamento não 
estabelecido na União, cujas atividades de 
tratamento visam:

Or. en

Justificação

O regulamento deve também ser aplicável a um responsável pelo tratamento não estabelecido 
na União sempre que as atividades de tratamento visam a oferta de bens ou serviços a 
titulares dos dados na União, independentemente de esses bens ou serviços serem pagos ou 
não, ou o controlo de tais titulares de dados. 

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A oferta de bens ou serviços a esses 
titulares de dados na União; ou

a) A oferta de bens e serviços a esses 
titulares de dados na União, 
independentemente de esses bens ou 
serviços serem pagos ou não; ou

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve ser aplicável a todas as atividades de tratamento relacionadas 
com serviços, independentemente do facto de tais serviços serem grátis ou não. Este 
aditamento garante a aplicabilidade do presente regulamento aos chamados «serviços 
grátis».
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O controlo do seu comportamento. b) O controlo desses titulares de dados.

Or. en

Justificação

O presente regulamento deve abranger não só o controlo do comportamento de residentes na 
União pelos responsáveis pelo tratamento localizados fora do território da União – por 
exemplo através de observação via internet – como também toda e qualquer recolha e 
tratamento de dados pessoais de residentes na União.  Ver a alteração ao considerando 21.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada ou identificável, 
direta ou indiretamente, por meios com 
razoável probabilidade de serem utilizados 
pelo responsável pelo tratamento ou por 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva, 
nomeadamente por referência a um 
número de identificação, a dados de 
localização, a um identificador em linha ou 
a um ou mais elementos específicos 
próprios à sua identidade física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural ou
social;

(1) «Titular de dados», uma pessoa 
singular identificada, identificável ou 
selecionável, direta ou indiretamente, 
isoladamente ou em conjugação com 
dados associados, por meios com razoável 
probabilidade de serem utilizados pelo 
responsável pelo tratamento ou por 
qualquer outra pessoa singular ou coletiva, 
nomeadamente por referência a um 
identificador único, a dados de 
localização, a um identificador em linha ou 
a um ou mais elementos específicos 
próprios à sua identidade física, fisiológica, 
genética, psíquica, económica, cultural,
social ou de género ou à sua orientação 
sexual;

Or. en

Justificação

O conceito de dados pessoais é clarificado mediante critérios objetivos. Ver a alteração aos 



considerandos 23 e 24. 

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Pseudónimo», um identificador 
único que é específico de um dado 
contexto e que não permite a identificação 
direta de uma pessoa singular, mas 
possibilita a seleção de um titular de 
dados;

Or. en

Justificação

No caso da utilização de dados com pseudónimo, as obrigações do responsável pelo 
tratamento podem ser flexibilizadas. Ver as alterações ao considerando 23 e ao artigo 7.º.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) «Transferência», qualquer 
comunicação de dados pessoais, 
ativamente colocados à disposição de um 
número limitado de partes identificadas, 
com o conhecimento ou a intenção do 
transmissor de facultar ao recetor o 
acesso aos dados pessoais;

Or. en

Justificação

A definição de «transferência» é necessária para a distinguir da disponibilização (pública) 
de dados.
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Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) «Definição de perfis», qualquer 
forma de tratamento automatizado de 
dados pessoais destinado a avaliar 
determinados aspetos pessoais relativos a 
uma pessoa singular ou a analisar ou 
prever em particular o seu desempenho 
profissional, a sua situação económica, 
localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento;

Or. en

Justificação

Para assegurar o consentimento consciente a atividades de definição de perfis, é necessário 
defini-las e regulá-las. Ver as alterações relativas ao artigo ao artigo 14.º, n.º 1, alínea g), 
g-A)  e g-B), e artigo 15.º, n.º 1., 20.

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) «Produtor», a pessoa singular ou 
coletiva, a autoridade pública, serviço ou 
qualquer outro organismo que cria 
sistemas automatizados de tratamento ou 
classificação de dados, destinados ao 
tratamento de dados pessoais por 
responsáveis pelo tratamento de dados ou 
subcontratantes;

Or. en



Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Consentimento do titular de dados», 
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual 
a pessoa em causa aceita, mediante uma 
declaração ou um ato positivo inequívoco, 
que os dados pessoais que lhe dizem 
respeito sejam objeto de tratamento;

(8) «Consentimento do titular de dados»,
qualquer manifestação de vontade, livre, 
específica, informada e explícita, pela qual 
a pessoa em causa aceita, mediante uma 
declaração ou um ato positivo inequívoco, 
que os dados pessoais que lhe dizem 
respeito sejam objeto de tratamento para 
um ou mais fins específicos;

Or. en

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 4 – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

(9) «Violação de dados pessoais», uma 
violação da segurança que provoca, de 
modo acidental ou ilícito, a destruição, a
perda, a alteração, a divulgação, ou o
acesso, não autorizados, de dados pessoais 
transmitidos, conservados ou tratados de 
outro modo;

(9) «Violação de dados pessoais», a 
ocorrência, de modo acidental ou ilícito, 
da destruição, da perda, da alteração, da 
divulgação, ou do acesso, não autorizados, 
de dados pessoais transmitidos, 
conservados ou tratados de outro modo;

Or. en

Justificação

Uma violação de dados pode ocorrer sem uma violação da segurança, por exemplo no caso 
da perda ou divulgação acidental.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

1. Os dados pessoais devem ser: 1. Os dados pessoais são:
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a) Objeto de um tratamento lícito, leal e 
transparente em relação ao titular dos 
dados;

a) Objeto de um tratamento lícito, leal e 
transparente em relação ao titular dos 
dados (transparência);

Or. en

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não 
serem posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades;

b) Recolhidos para finalidades 
determinadas, explícitas e legítimas e não 
posteriormente tratados de forma 
incompatível com essas finalidades 
(limitação da finalidade);

Or. en

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só devem 
ser tratados se e desde que as finalidades 
não puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações que não 
envolvam dados pessoais;

c) Adequados, pertinentes e limitados ao 
mínimo necessário relativamente às 
finalidades para que são tratados; só são 
tratados se e desde que as finalidades não 
puderem ser alcançadas através do 
tratamento de informações anónimas que 
não envolvam dados pessoais 
(minimização dos dados);

Or. en



Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Exatos e atualizados; devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados inexatos, tendo em conta as 
finalidades para que são tratados, sejam 
apagados ou retificados sem demora;

d) Exatos e atualizados; devem ser 
adotadas todas as medidas razoáveis para 
que os dados inexatos, tendo em conta as 
finalidades para que são tratados, sejam 
apagados ou retificados sem demora 
(integridade);

Or. en

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Conservados de forma a permitir a 
identificação dos titulares de dados apenas 
durante o período necessário para a 
prossecução das finalidades para que são 
tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, em conformidade 
com as regras e condições do artigo 83.º, e 
se for efetuada uma revisão periódica para 
avaliar a necessidade de os conservar;

e) Conservados de forma a permitir a 
identificação ou seleção dos titulares de 
dados apenas durante o período necessário 
para a prossecução das finalidades para que 
são tratados; os dados pessoais podem ser 
conservados durante períodos mais longos, 
desde que sejam tratados exclusivamente 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica, em conformidade 
com as regras e condições do artigo 83.º, e 
se for efetuada uma revisão periódica para 
avaliar a necessidade de os conservar 
(minimização da conservação);

Or. en

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Tratados de modo a permitir 
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efetivamente ao titular dos dados exercer 
os seus direitos descritos nos artigos 11.º a 
21.º (possibilidade de intervenção);

Or. en

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar e 
demonstrar a conformidade de cada 
operação de tratamento com as disposições 
do presente regulamento.

f) Tratados sob a autoridade e 
responsabilidade do responsável pelo 
tratamento, que deve assegurar e ser capaz 
de demonstrar a conformidade de cada 
operação de tratamento com as disposições 
do presente regulamento (prestação de 
contas).

Or. en

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados pessoais é 
organizado e executado de modo a 
assegurar o respeito dos princípios 
referidos no n.º 1; os produtores, 
responsáveis pelo tratamento e 
subcontratantes tomam medidas técnicas 
e operacionais para assegurar tal respeito 
na conceção, instalação e exploração de 
sistemas automáticos de tratamento ou 
classificação de dados.

Or. en



Justificação

Os produtores de sistemas automatizados de tratamento de dados (tanto hardware como 
software) devem também ter em conta o princípio da proteção de dados desde a conceção e 
por defeito, mesmo se não procedem eles mesmos ao tratamento de dados. Este princípio é 
especialmente relevante no caso das aplicações correntes de uso generalizado, mas deve ser 
respeitado também no caso dos produtos de nicho.

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O tratamento for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento, desde que 
não prevaleçam os interesses relacionados 
com os direitos e liberdades fundamentais 
do titular dos dados que exijam uma 
proteção de dados pessoais, em especial se 
a pessoa em causa for uma criança. Tal 
não se aplica ao tratamento de dados 
efetuado por autoridades públicas no 
exercício das suas funções.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea f) do n.º 1 é substituída pelas disposições muito mais pormenorizadas em matéria da 
existência de «interesse legítimo» dos novos n.ºs 1-A, 1-B e 1-C. Ver as alterações relativas 
ao artigo 6.º, n.ºs 1-A, 1-B e 1-C. Essas alterações preveem disposições mais claras e 
proporcionam segurança jurídica em matéria de tratamento de dados, com base no interesse 
legítimo do responsável pelo tratamento.  O artigo 6.º, n.º 5 relativo aos atos delegados 
conexos é suprimido, porque afetaria elementos essenciais da legislação.

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso não seja aplicável nenhum dos 
fundamentos legais do tratamento de 
dados pessoais referidos no n.º 1, o 
tratamento de dados pessoais é lícito se e 
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na medida em que for necessário para 
prosseguir interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento, desde que 
não prevaleçam os interesses relacionados 
com os direitos e liberdades fundamentais 
do titular dos dados que exijam a proteção 
de dados pessoais. Nesse caso o 
responsável pelo tratamento informa 
explícita e separadamente o titular dos 
dados acerca do tratamento dos dados. O 
responsável pelo tratamento publica 
também os motivos por que crê que os 
seus interesses prevalecem sobre os 
interesses relacionados com os direitos e 
liberdades fundamentais do titular dos 
dados. O presente número não se aplica 
ao tratamento de dados efetuado por 
autoridades públicas no exercício das 
suas funções.

Or. en

Justificação

Estas alterações preveem disposições mais claras e proporcionam segurança jurídica em 
matéria do tratamento de dados, com base no interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento. Ver as alterações relativas ao artigo 6.º, n.º 1, alínea f) e artigo 6.º, n.ºs 1-B e 1-
C.

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento a que se 
refere o n.º 1-A prevalecem sobre os 
interesses relacionados com os direitos e 
liberdades fundamentais do titular dos 
dados, se 
a) O tratamento dos dados pessoais ocorre 
no contexto do exercício do direito à 
liberdade de expressão, dos meios de 
comunicação e das artes, dentro dos 
limites da legislação da União ou 



nacional;
b) O tratamento dos dados pessoais é 
necessário para a execução dos direitos 
jurídicos do responsável pelo tratamento, 
ou de terceiros em cujo nome o 
responsável pelo tratamento age, em 
relação a um titular de dados identificado 
específico, ou para evitar ou limitar os 
danos causados pelo titular de dados ao 
responsável pelo tratamento;
c) O titular dos dados forneceu dados 
pessoais ao responsável pelo tratamento 
com base nos fundamentos jurídicos do 
n.º 1, alínea b), e os dados pessoais são 
usados para fins de comercialização 
direta dos seus próprios produtos e 
serviços similares e não são transferidos, 
e o responsável pelo tratamento é 
claramente identificado ao titular dos 
dados;
d) O tratamento dos dados pessoais ocorre 
no contexto das relações profissionais 
entre empresas e os dados foram 
recolhidos junto do titular dos dados para 
esse fim;
e) O tratamento de dados pessoais é 
necessário para associações, fundações e 
organizações de solidariedade sem fins 
lucrativos, reconhecidas de interesse 
público nos termos da legislação nacional 
ou da União, unicamente com o fim de 
recolher donativos. 

Or. en

Justificação

Estas alterações preveem disposições mais claras e proporcionam segurança jurídica em 
matéria do tratamento de dados, com base no interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento. Ver as alterações relativas ao artigo 6.º, n.º 1, alínea f) e artigo 6.º, n.ºs 1-A e 1-
C.
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Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os interesses relacionados com os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados a que se refere o n.º 1-A 
prevalecem, regra geral, sobre os 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, se
a) O tratamento causa um risco sério de 
danos ao titular dos dados;
b) São tratadas categorias especiais de 
dados a que se refere o artigo 9.º, n.º 1, 
dados de localização ou dados 
biométricos;
c) O titular dos dados pode razoavelmente 
esperar, com base no contexto do 
tratamento, que os seus dados pessoais 
serão apenas tratados para um fim 
específico ou serão confidenciais, a 
menos que o titular de dados em questão 
seja informado específica e 
separadamente acerca da utilização dos 
seus dados pessoais para outros fins que 
não a prestação do serviço;
d) Os dados pessoais são tratados no 
contexto da definição de perfis;
e) Os dados pessoais são tornados 
acessíveis a um grande número de 
pessoas ou grandes quantidades de dados 
pessoais sobre o titular dos dados são 
tratadas ou combinadas com outros 
dados;
f) O tratamento dos dados pessoais pode 
afetar negativamente o titular dos dados, 
em particular por poder levar à sua 
difamação ou discriminação;  ou
g) O titular dos dados é uma criança.

Or. en



Justificação

Estas alterações preveem disposições mais claras e proporcionam segurança jurídica em 
matéria do tratamento de dados, com base no interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento. Ver as alterações relativas ao artigo 6.º, n.º 1, alínea f) e artigo 6.º, n.ºs 1-A e 1-
B.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento deve ter como 
fundamento jurídico pelo menos um dos 
motivos referidos no n.º 1, alíneas a) a e). 
Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 4 deve ser suprimido, porque de qualquer maneira, no caso de uma mudança de 
finalidade, deve ser aplicável algum dos fundamentos jurídicos previstos no n.º 1. Acresce 
que a Diretiva 95/46/CE não autoriza a mudança de finalidade, devendo assim ser aqui 
conservado o nível de proteção.
.

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar as condições previstas 
no n.º 1, alínea f), para os vários setores e 
situações em matéria de tratamento de 
dados, incluindo quanto ao tratamento de 
dados pessoais relativos a crianças.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Estas alterações preveem disposições mais claras e proporcionam segurança jurídica em 
matéria do tratamento de dados, com base no interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento. O n.º 4 deve ser suprimido, porque de qualquer maneira, no caso de uma 
mudança de finalidade, deve ser aplicável algum dos fundamentos jurídicos previstos no n.º 
1. Acresce que a Diretiva 95/46/CE não autoriza a mudança de finalidade, devendo assim ser 
aqui conservado o nível de proteção.

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o consentimento do titular dos 
dados for dado no contexto da utilização 
de serviços da sociedade da informação 
onde os dados pessoais são tratados 
apenas sob a forma de pseudónimos, o 
consentimento pode ser dado por meios 
automatizados através da utilização de 
uma norma técnica com validade geral na 
União, nos termos do n.º 4-C, que permite 
ao titular dos dados expressar claramente 
os seus desejos sem a recolha de dados de 
identificação.

Or. en

Justificação

Esta disposição prevê a utilização, por exemplo, da norma «Do Not Track», em conjugação 
com o incentivo para fazer uso apenas de dados protegidos por pseudónimos, à semelhança 
do artigo 15.º da lei alemã sobre «media» eletrónicos. A fim de assegurar o respeito do 
presente regulamento, uma tal norma deve ser aprovada pela Comissão. Ver as alterações 
relativas ao artigo 4.º, n.º 2-A, artigo 7.º, n.º 4-C, e considerando 23.



Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O consentimento perde a sua eficácia 
logo que o tratamento dos dados pessoais 
deixa de ser necessário para a realização 
do fim para que foram recolhidos. 

Or. en

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A execução de um contrato ou a 
prestação de um serviço não podem ser 
tornadas condicionais do consentimento 
ao tratamento ou à utilização de dados 
que não são necessários à execução do 
contrato ou à prestação do serviço nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea b).

Or. en

Justificação

Esta clarificação é baseada na proibição da vinculação, conhecida da legislação sobre 
proteção do consumidor.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A Comissão fica habilitada a adotar, 
após o pedido de um parecer ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, atos 
delegados nos termos do artigo 86.º a fim 
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de especificar mais concretamente os 
requisitos e as condições relativos às 
normas técnicas a que se refere o n.º 2-A 
e para declarar que uma norma técnica 
respeita o presente regulamento e tem 
validade geral no território da União.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar o respeito do presente regulamento, uma norma técnica sobre a expressão 
de consentimento deve ser aprovada pela Comissão. Ver as alterações relativas ao artigo 4.º, 
n.º 2-A, artigo 7.º, n.º 2-A, e considerando 23.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, no 
que respeita à oferta de serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 13 anos só é 
lícito se, e na medida em que, para tal o 
consentimento seja dado ou autorizado 
pelo progenitor ou pelo titular da guarda
dessa criança. O responsável pelo 
tratamento deve envidar todos os esforços 
razoáveis para obter um consentimento 
verificável, tendo em conta os meios 
técnicos disponíveis.

1. Para efeitos do presente regulamento, no 
que respeita à oferta de bens ou serviços 
diretamente às crianças, o tratamento de 
dados pessoais de uma criança com idade 
inferior a 13 anos só é lícito se, e na 
medida em que, para tal o consentimento 
seja dado ou autorizado pelo progenitor ou 
pelo representante legal dessa criança. O 
responsável pelo tratamento deve envidar 
todos os esforços razoáveis para obter um 
consentimento verificável, tendo em conta 
os meios técnicos disponíveis. Os métodos 
para obter um consentimento verificável 
não devem conduzir ao tratamento 
ulterior de dados pessoais que, de outro 
modo, não seria necessário.

Or. en



Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis à obtenção do 
consentimento verificável referido no n.º 1.
Ao fazê-lo, a Comissão deve considerar a 
adoção de medidas específicas, em 
especial para as micro, pequenas e médias 
empresas.

3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ser encarregado de especificar 
mais concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis à obtenção do consentimento 
verificável referido no n.º 1, nos termos do 
artigo 66.º.

Or. en

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer 
formulários normalizados para os métodos 
específicos de obtenção do consentimento 
verificável referido no n.º 1. Os atos de 
execução correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

4. A Comissão pode estabelecer 
formulários normalizados para os métodos 
específicos de obtenção do consentimento 
verificável referido no n.º 1. Os atos de 
execução correspondentes são adotados, 
após o pedido de um parecer ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 1. É proibido o tratamento de dados 
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pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, 
bem como o tratamento de dados genéticos 
ou dados relativos à saúde ou à orientação 
sexual ou a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas.

pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a orientação 
sexual ou a identidade de género, a
filiação e as atividades sindicais, bem 
como o tratamento de dados genéticos ou 
dados relativos à saúde ou à orientação 
sexual ou a condenações penais ou 
medidas de segurança conexas.

Or. en

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O tratamento for necessário para o 
cumprimento de obrigações e o exercício 
de direitos específicos do responsável pelo 
tratamento em matéria de direito laboral, 
na medida em que seja permitido pelo 
direito da União ou pela legislação de um 
Estado-Membro, mediante garantias 
adequadas; ou

b) O tratamento for necessário para o 
cumprimento de obrigações e o exercício 
de direitos específicos do responsável pelo 
tratamento em matéria de direito laboral, 
na medida em que seja permitido pelo 
direito da União ou pela legislação de um 
Estado-Membro, mediante garantias 
adequadas dos direitos fundamentais e 
interesses do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público, com 
base no direito da União ou na legislação 
de um Estado-Membro, que deve prever 
medidas adequadas à proteção dos 
interesses legítimos do titular dos dados;

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público, com 
base no direito da União ou na legislação 
de um Estado-Membro, que deve prever 
medidas adequadas à proteção dos direitos 
fundamentais e dos interesses do titular 



ou dos dados; ou

Or. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 2 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) O tratamento de dados relacionados com 
condenações penais ou outras medidas de 
segurança conexas for efetuado sob o 
controlo de uma autoridade, ou se o 
tratamento for necessário ao respeito de
uma obrigação jurídica ou regulamentar à 
qual o responsável pelo tratamento está 
sujeito ou à execução de uma missão 
efetuada por motivos importantes de 
interesse público, na medida em que esse 
tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um Estado-
Membro que preveja garantias adequadas.
O registo completo das condenações penais 
só pode ser conservado sob o controlo das 
autoridades públicas.

j) O tratamento de dados relacionados com 
condenações penais ou outras medidas de 
segurança conexas for efetuado sob o 
controlo de uma autoridade, ou se o 
tratamento for necessário ao respeito de 
uma obrigação jurídica ou regulamentar à 
qual o responsável pelo tratamento está 
sujeito ou à execução de uma missão 
efetuada por motivos importantes de 
interesse público, na medida em que esse 
tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um Estado-
Membro que preveja garantias adequadas
dos direitos fundamentais e interesses do 
titular dos dados. O registo completo das 
condenações penais só pode ser conservado 
sob o controlo das autoridades públicas.

Or. en

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com artigo 86.º, a fim de a
especificar mais concretamente os critérios, 
as condições e garantias adequados 
aplicáveis ao tratamento das categorias de 
dados especiais a que se refere o n.º 1, bem 

3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ser encarregado de especificar 
mais concretamente os critérios, as 
condições e garantias adequados aplicáveis 
ao tratamento das categorias de dados 
especiais a que se refere o n.º 1, bem como 
as derrogações previstas no n.º 2, nos 
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como as derrogações previstas no n.º 2. termos do artigo 66.º.

Or. en

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar uma pessoa singular, esse 
responsável não é obrigado a obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Se os dados tratados por um responsável 
pelo tratamento não lhe permitirem 
identificar ou destacar uma pessoa singular 
ou se referirem apenas a dados associados 
a pseudónimos, esse responsável não é 
obrigado a obter informações adicionais 
para identificar o titular dos dados com o 
único objetivo de respeitar uma disposição 
do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento de dados podem recorrer a um identificador único para a 
mesma pessoa em serviços e contextos distintos apesar de continuarem a não poder 
identificar uma pessoa singular com base nos mesmos. Os pseudónimos, na aceção dos 
termos definidos na alteração ao artigo 4.º, estão restringidos a um contexto específico. A 
presente alteração esclarece que o artigo se aplica em ambos os casos.

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. As informações destinadas aos titulares 
de dados devem ser disponibilizadas num 
formato que permita aos titulares obter as 
informações necessárias para 
compreenderem a sua posição e tomarem 
decisões de forma adequada. Por 
conseguinte, o responsável pelo 
tratamento deve difundir as políticas de 



proteção de dados através de modos de 
descrição facilmente compreensíveis, 
baseados em símbolos, para as diferentes 
fases do tratamento de dados, assim como 
em matéria de condições e consequências. 
As informações completas devem estar 
disponíveis nos termos do artigo 14.º.

Or. en

Justificação

As políticas de proteção de dados são documentos complexos que contêm um vasto número 
de pormenores específicos de cada situação. O sistema de avisos com vários níveis visa 
contribuir para a melhoria da qualidade das informações recebidas relativas à proteção de 
dados, sendo que cada nível se centra nas informações que o titular de dados necessita para 
compreender a sua posição e tomar decisões. Por conseguinte, os formatos com vários níveis 
podem melhorar a legibilidade dos avisos. Sem ter de tratar todos os detalhes da política de 
proteção de dados, o titular pode, mediante uma visualização única de meros símbolos, saber 
se e como os seus dados estão a ser utilizados.  Ver também as alterações ao artigo 4.º, n.º 
2-A, ao artigo 7.º, n.º 2-A, e ao Considerando 23.

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. 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 86.º com vista a 
especificar ainda mais os modos de 
descrição baseados em símbolos 
mencionados no n.º 3, no que se refere, 
designadamente, à natureza do 
tratamento, à duração de armazenamento, 
à transferência e eliminação de dados, 
estabelecendo símbolos ou outros 
instrumentos, de modo a proporcionar as 
informações de modo normalizado.

Or. en

Justificação

Este novo ato delegado é necessário para especificar as informações simples baseadas em 
símbolos relativas às políticas de proteção de dados.
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Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 4 

Texto da Comissão Alteração

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa para fornecer 
informações ou adotar as medidas 
solicitadas, podendo também abster-se de 
adotar as medidas solicitadas. Nesse caso, 
incumbe ao responsável pelo tratamento o 
ónus de provar o caráter manifestamente 
abusivo do pedido.

4. As informações e as medidas adotadas 
relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo, o 
responsável pelo tratamento pode exigir o 
pagamento de uma taxa razoável para 
fornecer informações ou adotar as medidas 
solicitadas. Nesse caso, incumbe ao 
responsável pelo tratamento o ónus de 
provar o caráter manifestamente abusivo 
do pedido.

Or. en

Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 5 

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis aos pedidos 
manifestamente abusivos e às taxas 
referidas no n.º 4.

5. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, após requerer um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados em conformidade 
com o artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e as condições 
aplicáveis às taxas referidas no n.º 4.

Or. en

Justificação

As orientações sobre em que é que os pedidos manifestamente abusivos consistem são 
transferidas para o novo artigo 12.º, n.º 6-A e são remetidas pela Comissão para o Comité 



Europeu para a Proteção de Dados, visto que as APD, devido à sua experiência, têm um 
conhecimento mais aprofundado sobre as mesmas. Ver também alteração ao artigo 12.º, n.º 
6-A.

Alteração 122

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 6 

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários e 
procedimentos normalizados para a 
comunicação referida no n.º 2, incluindo 
sob forma eletrónica. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve adotar as medidas 
adequadas em relação às micro, pequenas 
e médias empresas. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

6. A Comissão pode elaborar formulários 
para a comunicação referida no n.º 2, 
incluindo sob forma eletrónica. Os atos de 
execução correspondentes são adotados, 
após a aprovação do parecer emitido pelo 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 123

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados deve ser encarregado de 
especificar mais concretamente os 
critérios e condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos 
referidos no n.° 4, em conformidade com 
o artigo 66.°.

Or. en

Justificação

As orientações sobre em que é que os pedidos manifestamente abusivos consistem são 
transferidas para o artigo 12.º, n.º 5 e são remetidas pela Comissão para o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, visto que as APD, devido à sua experiência, têm um conhecimento 
mais aprofundado sobre as mesmas. Ver também a alteração ao artigo 12.º, n.º 5.
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Alteração 124

Proposta de regulamento
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Direitos relativos aos destinatários Direitos relativos aos destinatários

O responsável pelo tratamento comunica a 
cada destinatário a quem tenham sido 
transmitidos os dados qualquer retificação 
ou apagamento efetuado em conformidade 
com os artigos 16.º e 17.º, salvo se tal 
comunicação se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado.

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 16.º e 17.º, salvo se tal 
comunicação se revelar impossível ou 
implicar um esforço desproporcionado. O 
responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados relativamente 
a estes terceiros.

Or. en

Justificação

Não existe uma definição de "transmissão" mas o relator propõe uma definição de 
"transferência" no artigo 4.º, n.º 3-A. O responsável pelo tratamento deve informar o titular 
dos dados relativamente aos terceiros a quem tenha sido comunicado um pedido de 
retificação ou apagamento, para que o titular exerça os seus direitos diretamente em relação 
a estes.

Alteração 125

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Identidade e contactos do responsável 
pelo tratamento e, se for caso disso, do 
representante desse responsável e do 
delegado para a proteção de dados;

(a) Identidade e contactos do responsável 
pelo tratamento e, se for caso disso, do 
representante desse responsável e do 
delegado para a proteção de dados e dos 
responsáveis conjuntos pelo tratamento; 
no caso dos responsáveis conjuntos pelo 
tratamento, uma indicação dos respetivos 
papéis e responsabilidades;

Or. en



Alteração 126

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Categorias dos dados pessoais 
recolhidos e tratados;

Or. en

Justificação

O conteúdo do artigo 28.º relativo às obrigações de documentação é transferido para o 
artigo 14.º relativo aos direitos de informação. A proposta de regulamento pode ser 
simplificada através da fusão da informação e da documentação, que, na sua essência, 
constituem duas faces da mesma moeda. Uma tal medida reduzirá os encargos 
administrativos para os responsáveis pelo tratamento dos dados e tornará mais fácil a 
compreensão e o exercício dos direitos por parte das pessoas. Ver também a alteração ao 
artigo 28.º.

Alteração 127

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam, incluindo as 
cláusulas e condições gerais do contrato, se 
o tratamento se basear no artigo 6.º, n.º1, 
alínea b), bem como os interesses legítimos 
prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento, se o tratamento se basear no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

(b) Finalidades do tratamento a que os 
dados pessoais se destinam, incluindo as 
cláusulas e condições gerais do contrato, se 
o tratamento se basear no artigo 6.º, n.º1, 
alínea b), bem como os interesses legítimos 
prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento, se o tratamento se basear no 
artigo 6.º, n.º 1-A e n.º 1-B;

Or. en

Justificação

Alteração que tem por base a nova estrutura do artigo 6.º, ver alterações ao artigo 6.º, n.º 1, 
alínea  f), n.º 1-A, n.º 1-B e n.º 1-C.
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Alteração 128

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-B) Motivos que justifiquem o facto de 
os seus interesses prevalecerem sobre os 
interesses relacionados com os direitos e 
liberdades fundamentais do titular de 
dados, nos termos do artigo 6.º, n.º 1-A;

Or. en

Justificação

Alteração que tem por base a nova estrutura do artigo 6.º, ver alterações ao artigo 6.º, n.º 1, 
alínea f), n.º 1-A, n.º 1-B e n.º 1-C.

Alteração 129

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais;

(f) Destinatários dos dados pessoais;

Or. en

Alteração 130

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Se for caso disso, a intenção de o 
responsável pelo tratamento transferir os 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e o nível de 
proteção assegurado por esse país terceiro 
ou organização internacional, em 
referência a uma decisão sobre o nível de 

(g) Se for caso disso, a intenção de o 
responsável pelo tratamento transferir os 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, e o nível de 
proteção assegurado por esse país terceiro 
ou organização internacional, em 
referência a uma decisão sobre o nível de 



proteção adequado adotada pela Comissão; proteção adequado adotada pela Comissão, 
ou, no caso das transferências 
mencionadas no artigo 42.º, artigo 43.º ou 
no artigo 44.º, n.º 1, alínea h), a 
referência às garantias adequadas e às 
formas de obter uma cópia das mesmas;

Or. en

Justificação

O conteúdo do artigo 28.º relativo às obrigações de documentação é transferido para o 
artigo 14.º relativo aos direitos de informação. A proposta de regulamento pode ser 
simplificada através da fusão da informação e da documentação, que, na sua essência, 
constituem duas faces da mesma moeda. Uma tal medida reduzirá os encargos 
administrativos para os responsáveis pelo tratamento dos dados e tornará mais fácil a 
compreensão e o exercício dos direitos por parte das pessoas. Ver também a alteração ao n.º 
2 do artigo 28.º.

Alteração 131

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Se for caso disso, informações 
quanto à existência de definição de perfis, 
de medidas baseadas na definição de 
perfis e de mecanismos de oposição à 
definição de perfis;

Or. en

Justificação

A presente disposição é transferida do artigo 20.º, n.º 4, relativo à definição de perfis para o 
artigo 14.º sobre as obrigações de informação, a fim de assegurar que todos os requisitos de 
informação são abrangidos num só artigo. O aditamento do conceito de "mecanismos de 
oposição.." é pertinente para garantir informações sobre normas tais como o "Do Not 
Track". Ver também as alterações ao artigo 4.º, n.º 3-B, ao artigo 14.º, n.º 1, alínea g) e g-B), 
ao artigo 15.º, n.º 1 e ao artigo 20.º, n.º 4.



PE501.927v02-00 92/220 PR\922387PT.doc

PT

Alteração 132

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) Informações compreensíveis sobre a 
lógica subjacente ao tratamento 
automatizado dos dados;

Or. en

Justificação

A presente disposição já está prevista na Diretiva 95/46/CE relativa à proteção de dados, 
pelo que também deve ser incluída no novo regulamento, em consonância com a posição 
manifestada pelo Parlamento de não ultrapassar o nível já existente de proteção.

Alteração 133

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.° 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Os direitos e os mecanismos de 
objetar ou evitar o tratamento de dados 
pessoais.

Or. en

Alteração 134

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
melhor especificar os critérios aplicáveis às 
categorias de destinatários referidos no n.º 
1, alínea f), os requisitos para informar 

7. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, após requerer um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados em conformidade 
com o artigo 86.º, a fim de melhor 
especificar os critérios aplicáveis às 



sobre as possibilidades de acesso referidas 
no n.º 1, alínea g), os critérios aplicáveis à 
obtenção de informações suplementares 
necessárias referidas no n.º 1 alínea h), 
para domínios e situações específicos, bem 
como as condições e garantias adequadas 
para as exceções previstas no n.º 5, alínea
b). Ao fazê-lo, a Comissão deve adotar as 
medidas adequadas em relação às micro, 
pequenas e médias empresas.

categorias de destinatários referidos no n.º 
1, alínea f), os requisitos para informar 
sobre as possibilidades de acesso referidas 
no n.º 1, alínea g), os critérios aplicáveis à 
obtenção de informações suplementares 
necessárias referidas no n.º 1 alínea h), 
para domínios e situações específicos, bem 
como as condições e garantias adequadas 
para as exceções previstas no n.º 5, alínea 
b). Ao fazê-lo, a Comissão deve adotar as 
medidas adequadas em relação às micro, 
pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 135

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão pode prever formulários 
normalizados para a comunicação das 
informações referidas nos n.ºs 1 a 3, tendo 
em consideração as características e 
necessidades específicas dos diversos 
setores e situações de tratamento de dados, 
se for caso disso. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

8. A Comissão prevê formulários 
normalizados para a comunicação das 
informações referidas nos n.ºs 1 a 3, tendo 
em consideração as características e 
necessidades específicas dos diversos 
setores e situações de tratamento de dados, 
se for caso disso, bem como as 
necessidades das partes interessadas 
relevantes. Os atos de execução 
correspondentes são adotados, após 
requerer um parecer ao Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2. 

Or. en

Alteração 136

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados pode obter do 1. O titular dos dados pode obter do 
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responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, confirmação 
de que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento. 
Sempre que esses dados forem objeto de 
tratamento, o responsável pelo tratamento 
deve fornecer as seguintes informações:

responsável pelo tratamento, a qualquer 
momento e mediante pedido, numa 
linguagem simples e clara, confirmação de 
que os dados pessoais que lhe digam 
respeito são ou não objeto de tratamento, 
da existência de definição de perfis e de 
medidas baseadas na definição de perfis. 
O responsável pelo tratamento deve 
fornecer ao titular de dados as seguintes 
informações:

Or. en

Justificação

Para assegurar o consentimento consciente a atividades de definição de perfis, é necessário 
defini-las e regulá-las. Ver também as alterações ao artigo 4.º, n.º 3-B, ao artigo 14.º, n.º 1, 
alínea g), g-A)  e g-B), e ao artigo 20.º.

Alteração 137

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Destinatários ou categorias de 
destinatários a quem os dados pessoais 
serão ou foram divulgados, em especial 
quando os destinatários estão
estabelecidos em países terceiros;

c) Destinatários a quem os dados pessoais 
serão ou foram divulgados, incluindo os 
destinatários estabelecidos em países 
terceiros;

Or. en

Alteração 138

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Importância e consequências previstas 
de tal tratamento, pelo menos no caso das 
medidas referidas no artigo 20.º.

(h) As consequências previstas da 
definição de perfis e das medidas nela 
baseadas;



Or. en

Justificação

Para assegurar o consentimento consciente a atividades de definição de perfis, é necessário 
defini-las e regulá-las. Ver também as alterações ao artigo 4.º, n.º 3-B, ao artigo 14.º, n.º 1, 
alínea g), g-A)  e g-B), e ao artigo 20.º.

Alteração 139

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Informações compreensíveis sobre a 
lógica subjacente ao tratamento 
automatizado dos dados;

Or. en

Justificação

A presente disposição já está prevista na Diretiva 95/46/CE relativa à proteção de dados, 
pelo que também deve ser incluída no novo regulamento, em consonância com a posição 
manifestada pelo Parlamento de não ultrapassar o nível já existente de proteção.

Alteração 140

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Caso sejam divulgados dados 
pessoais a uma autoridade pública na 
sequência de um pedido por si efetuado, 
confirmação de que esse pedido foi 
efetuado, informações sobre se o pedido 
foi ou não cumprido parcialmente ou na 
totalidade e uma panorâmica dos dados 
solicitados ou divulgados.

Or. en

Justificação

As pessoas têm o direito de serem informadas sobre todo o processo de tratamento dos seus 
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dados, incluindo a divulgação às autoridades públicas. A presente alteração, apesar das
restrições, está especificada no artigo 21.º, nomeadamente no caso das investigações em 
curso da aplicação da lei. 

Alteração 141

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento a 
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento. Sempre que o titular dos 
direitos apresentar o pedido por via 
eletrónica, a informação deve ser fornecida 
por meios eletrónicos, salvo se solicitado 
de outra forma pela pessoa em causa.

2. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento a 
comunicação dos dados pessoais em fase 
de tratamento. Sempre que o titular dos 
direitos apresentar o pedido por via 
eletrónica, a informação deve ser fornecida 
no formato eletrónico e estruturado de 
uso corrente que permite ao titular dos 
dados reutilizá-lo, salvo se solicitado de 
outra forma pela pessoa em causa.

Or. en

Justificação

O artigo 18.º é fundido com o artigo 15.º. Se os titulares dos dados quiserem exercer o seu 
direito de aceder aos respetivos dados pessoais, estes devem ser disponibilizados num 
formato eletrónico passível de ser utilizado. Esta utilização futura inclui o direito de aceder a 
outras plataformas e serviços caso o titular dos dados assim o deseje. Por conseguinte, o 
direito à portabilidade dos dados é uma mera especificação do direito ao acesso aos dados.

Alteração 142

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de 
transmitir esses dados pessoais, desde que 
seja tecnicamente viável e adequado e que 
os mesmos sejam conservados por um 
sistema de tratamento automatizado, para 



outro sistema, sob um formato eletrónico 
de uso corrente, sem que o responsável 
pelo tratamento a quem os dados são 
retirados o possa impedir. 

Or. en

Justificação

O artigo 18.º é fundido com o artigo 15.º. Se os titulares dos dados quiserem exercer o seu 
direito de aceder aos respetivos dados pessoais, estes devem ser disponibilizados num 
formato eletrónico passível de ser utilizado. Esta utilização futura inclui o direito de aceder a 
outras plataformas e serviços caso o titular dos dados assim o deseje. Por conseguinte, o 
direito à portabilidade dos dados é uma mera especificação do direito ao acesso aos dados.

Alteração 143

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O presente artigo aplica-se sem 
prejuízo da obrigação, prevista no artigo 
5.º, n.º 1, alínea e), de apagar dados 
quando deixam de ser necessários.

Or. en

Alteração 144

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim 
especificar mais concretamente os
critérios e as condições aplicáveis à 
comunicação ao titular de dados do 
conteúdo dos dados pessoais referidos no 
n.º 1, alínea g).

Suprimido

Or. en
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Justificação

Não devem ser atribuídas competências à Comissão para definir um formato eletrónico de 
uso corrente uma vez que pode sofrer alterações mais rápidas do que a adoção de atos de 
execução. Se necessário, as autoridades de controlo poderão encarregar-se desta definição.

Alteração 145

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode elaborar formulários e 
procedimentos normalizados para o pedido 
e a concessão de acesso às informações 
referidas no n.º 1, incluindo para 
verificação da identidade do titular dos 
dados e a comunicação dos dados pessoais 
à pessoa em causa, tendo em consideração 
especificidades e necessidades de diversos 
setores e situações de tratamento de dados. 
Os atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

4. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para o pedido e a concessão 
de acesso às informações referidas no n.º 1, 
incluindo para verificação da identidade do 
titular dos dados e a comunicação dos 
dados pessoais à pessoa em causa, tendo 
em consideração especificidades e 
necessidades de diversos setores e 
situações de tratamento de dados. Os atos 
de execução correspondentes são adotados, 
após requerer um parecer ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

São as autoridades de controlo, e não a Comissão, que devem fornecer as orientações 
relativas aos procedimentos normalizados para exercer o direito dos titulares ao acesso e à 
portabilidade dos dados, após requererem um parecer ao Comité Europeu para a Proteção 
de Dados.

Alteração 146

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 

1. O titular dos dados tem o direito de obter 
do responsável pelo tratamento o 



apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, 
especialmente em relação a dados 
pessoais que tenham sido disponibilizados 
pelo titular dos dados quando ainda era 
uma criança, sempre que se aplique um 
dos motivos seguintes: 

apagamento de dados pessoais que lhe 
digam respeito e a cessação da 
comunicação ulterior desses dados, sempre 
que se aplique um dos motivos seguintes: 

Or. en

Justificação

O direito de apagar dados aplica-se a todos os titulares de forma equitativa. O texto apagado 
pode ter sido lido de modo a pressupor que, para os adultos, existem limitações a este direito.

Alteração 147

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver tornado 
públicos os dados pessoais, deve adotar 
todas as medidas razoáveis, incluindo de 
caráter técnico, em relação aos dados 
publicados sob a sua responsabilidade, 
tendo em vista informar os terceiros que 
tratam esses dados que um titular de 
dados lhe solicita o apagamento de 
quaisquer ligações para esses dados 
pessoais, cópias ou reproduções desses 
dados. Se o responsável pelo tratamento 
tiver autorizado um terceiro a publicar 
dados pessoais, o primeiro é considerado 
responsável por essa publicação.

2. Sempre que o responsável pelo 
tratamento referido no n.º 1 tiver tornado 
públicos os dados pessoais sem uma 
justificação baseada no artigo 6.º, n.º 1, 
deve adotar todas as medidas necessárias 
para que os dados sejam apagados, sem 
prejuízo do artigo 77.º.

Or. en

Justificação

O direito ao apagamento e o direito de retificação continuam a ser importantes para os 
titulares de dados, já que é divulgada cada vez mais informação cujo conteúdo pode ter 
impactos significativos. No entanto, se forem divulgados dados pessoais com base nos 
fundamentos legais referidos no artigo 6.º, n.º 1, o direito a ser esquecido não é realista nem 
legítimo. Ver também a alteração ao artigo 17.º, n.º 2-A e ao Considerando 54. Tal não 
pressupõe que terceiros possam continuar a tratar dados pessoais caso não exista um 
fundamento legal que o justifique.
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Alteração 148

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Todas as medidas para apagar dados 
pessoais respeitam o direito à liberdade de 
expressão, tal como mencionado no artigo 
80.º.

Or. en

Justificação

Importa esclarecer que é necessário um equilíbrio entre o direito a ser esquecido e o direito à 
liberdade de expressão.  Ver também a alteração ao n.º 2 do artigo 17.º e ao Considerando 
54.

Alteração 149

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Em vez de proceder ao apagamento, o 
responsável pelo tratamento deve restringir 
o tratamento de dados pessoais de modo a 
não estar sujeito ao acesso normal e às 
operações de tratamento do responsável e 
a nunca mais poder efetuar alterações
sempre que:

Or. en



Alteração 150

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O titular dos dados solicitar a 
transmissão dos dados pessoais para outro 
sistema de tratamento automatizado, nos 
termos do artigo 18.º, n.º 2.

(d) O titular dos dados solicitar a 
transmissão dos dados pessoais para outro 
sistema de tratamento automatizado, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 2 e n.º 2-A.

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência da fusão do artigo 15.º com o artigo 18.º.

Alteração 151

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. À exceção da sua conservação, os dados 
pessoais referidos no n.º 4 só podem ser 
objeto de tratamento para efeitos de prova, 
ou com o consentimento do titular dos 
dados, ou para proteção dos direitos de 
outra pessoa, singular ou coletiva, ou por 
um motivo de interesse público.

5. À exceção da sua conservação, os dados 
pessoais referidos no n.º 4 só podem ser 
objeto de tratamento para efeitos de prova, 
ou com o consentimento do titular dos 
dados, ou para proteção dos direitos de 
outra pessoa, singular ou coletiva, ou para 
cumprimento de uma obrigação jurídica 
de tratamento de dados pessoais 
decorrente da União ou da legislação 
nacional à qual o responsável está sujeito.

Or. en

Justificação

Qualquer interesse público deve estar previsto na legislação, a fim de criar uma obrigação 
jurídica para o responsável pelo tratamento de dados e suplantar o direito que permita o 
apagamento de dados por parte do titular..
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Alteração 152

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente:

9. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, após requerer um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados em conformidade 
com o artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente:

Or. en

Justificação

Alteração que surge na sequência do novo e mais rigoroso direito a ser esquecido 
consagrado no artigo 17, n.º 2.

Alteração 153

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições para o apagamento de 
ligações para esses dados, cópias ou 
reproduções destes dados existentes em 
serviços de comunicação acessíveis ao 
público, tal como previsto no n.º 2;

b) As condições para o apagamento de 
dados existentes em serviços de 
comunicação acessíveis ao público, tal
como previsto no n.º 2;

Or. en

Justificação

In the case of published data, the original data controller shall only be obliged to inform 
those third parties which it can reasonably expect to be further processing the data and also 
inform the data subject about them. This also allows for the data subject to contact them 
directly and request from them to inform further third parties and it also gives the data 
subject a fuller understanding of the spreading of his/her personal data. It is important to 
maintain the inclusion of third parties that only process data without publishing it, in order to 
also cover companies that "scrape" personal data from public sources for further internal 
processing, such as credit rating, direct marketing, etc. It should be made clear that the right 
to be forgotten needs to be balanced with the right to freedom of expression. The exceptions in 



paragraph 3 are only a duplication of the general limitations in Article 21 and do not add any 
value here.

Alteração 154

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Direito de portabilidade dos dados Suprimido
1. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento eletrónico num 
formato estruturado e de utilização 
corrente, o titular dos dados tem o direito 
de obter do responsável pelo tratamento 
uma cópia dos dados sujeitos a tratamento 
sob um formato eletrónico e estruturado 
de utilização corrente e que permita 
utilização posterior pela pessoa em causa.
2. Se o titular dos dados tiver fornecido 
dados pessoais e o tratamento tiver por 
base o consentimento ou um contrato, a 
pessoa em causa tem o direito de 
transmitir esses dados pessoais e 
quaisquer outras informações que 
forneceu e que são conservadas por um 
sistema de tratamento automatizado, para 
outro sistema, sob um formato eletrónico 
de uso corrente, sem que o responsável 
pelo tratamento a quem os dados são 
retirados o possa impedir. 
3. A Comissão pode especificar o formato 
eletrónico referido no n.º 1, bem como 
estabelecer normas técnicas, modalidades 
e procedimentos para a transmissão de 
dados pessoais, nos termos do n.º 2. Os 
atos de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O artigo 18.º é fundido com o artigo 15.º relativo ao direito de acesso do titular dos dados. Se 
os titulares dos dados quiserem exercer o seu direito de aceder aos respetivos dados 
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pessoais, estes devem ser disponibilizados num formato eletrónico passível de ser utilizado. 
Esta utilização no futuro inclui o direito de aceder a outras plataformas e serviços caso o 
titular dos dados assim o deseje. Por conseguinte, o direito à portabilidade dos dados é uma 
mera especificação do direito ao acesso aos dados. Ver também alterações ao artigo 15.º.

Alteração 155

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento, por motivos 
relacionados com a sua situação 
particular, ao tratamento dos seus dados 
pessoais com base no artigo 6.º, n.º 1, 
alíneas d), e) e f), salvo se o responsável 
pelo tratamento apresentar razões 
imperiosas e legítimas que prevaleçam 
sobre os interesses ou direitos e liberdades 
fundamentais da pessoa em causa.

1. O titular dos dados tem o direito de se 
opor em qualquer momento ao tratamento 
dos seus dados pessoais com base no artigo 
6.º, n.º 1, alíneas d) e e).

Or. en

Alteração 156

Proposta de regulamento
 Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados para efeitos de comercialização 
direta, o titular dos dados tem o direito de 
se opor ao tratamento dos seus dados 
pessoais tendo em vista essa 
comercialização. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível e deve ser 
claramente distinguido de outras 
informações.

2. Sempre que os dados pessoais são 
tratados com base no artigo 6.º, n.º 1-A, o 
titular dos dados tem o direito de se opor, 
em todos os casos, ao tratamento dos seus 
dados pessoais. Este direito deve ser 
explicitamente comunicado ao titular dos 
dados de forma compreensível, numa 
linguagem clara e simples, adaptada ao 
titular, particularmente se se tratar de 
informações dirigidas especificamente a 
uma criança, e deve ser claramente 
distinguido de outras informações.



Or. en

Justificação

O direito de oposição ao tratamento de dados pessoais deve ser sempre exercido de forma 
gratuita e deve ser explicitamente comunicado ao titular de dados numa linguagem clara, 
simples e adaptada à pessoa em causa. Ver as alterações ao artigo 6.º, n.º 1, alínea f) e artigo 
6.º, n.ºs 1-A, 1-B e 1-C.

Alteração 157

Proposta de regulamento
 Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.ºs 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento deixa de utilizar ou tratar de 
outra forma os dados pessoais em causa.

3. Se for mantida a oposição nos termos 
dos n.os 1 e 2, o responsável pelo 
tratamento apaga os dados pessoais em 
causa.

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que o direito de oposição, se for mantido pelo titular, deve resultar no 
apagamento dos dados por parte do responsável pelo tratamento dos mesmos.

Alteração 158

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Medidas baseadas na definição de perfis Definição de perfis

1. Qualquer pessoa singular tem o direito 
de não ficar sujeita a uma medida que 
produza efeitos na sua esfera jurídica ou 
que a afete de modo significativo, tomada 
exclusivamente com base num tratamento 
automatizado de dados destinado a avaliar 
determinados aspetos da sua 
personalidade, ou a analisar ou prever, 
em especial, a sua capacidade 
profissional, situação financeira, 

1. O tratamento de dados pessoais para 
efeitos de definição de perfis, incluindo no 
que se refere à oferta de serviços de 
informação e comunicação eletrónicas, só 
é lícito se:
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localização, saúde, preferências pessoais, 
fiabilidade ou comportamento.

Or. en

Justificação

As is the case with any collection, processing and use of data, a general ban is introduced on 
profiling as defined in article 4, and it is only permissible where provided for by law, i.e. 
either by means of the data subject's consent or a statutory provision. Consent will primarily 
be an option in the private sector (including contracts), whereas statutory permission will 
especially, but not only be relevant in the public sector. Including the requirement that the 
data subject must consent to the profiling prevents what often happens in practice, namely 
that profiles are created without the data subject's knowledge. See related amendments to 
Articles 4(3b) 14(1)(g), (ga) and (gb), 15(1).

Alteração 159

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva das outras disposições do 
presente regulamento, uma pessoa só 
pode ser sujeita a uma medida do tipo 
referido no n.º 1, se o tratamento:

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 2 é abrangido pelo novo n.º 3-A na sequência da reestruturação do artigo 20.º.

Alteração 160

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) For efetuado no âmbito da celebração 
ou da execução de um contrato, sempre 
que o pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 

(a) For necessário para a celebração ou da 
execução de um contrato, sempre que o 
pedido de celebração ou execução do 
contrato, apresentado pelo titular dos 
dados, tiver sido satisfeito ou se tiverem 



sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

sido apresentadas medidas adequadas para 
assegurar a proteção dos interesses 
legítimos da pessoa em causa, 
designadamente o direito de obter 
intervenção humana; ou

Or. en

Alteração 161

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um Estado-
Membro que estabeleça também medidas 
adequadas que garantam a defesa dos 
legítimos interesses da pessoa em causa; 
ou

(b) For expressamente autorizada por força 
da legislação da União ou de um 
Estado-Membro nos termos do presente 
artigo; ou

Or. en

Alteração 162

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O tratamento automatizado dos dados 
pessoais destinado a avaliar determinados 
aspetos pessoais próprios a uma pessoa 
singular não se deve basear 
exclusivamente nas categorias especiais de 
dados pessoais referidas no artigo 9.º.

2. As atividades de definição de perfis 
relativas a uma pessoa singular não devem 
incluir ou gerar dados abrangidos pelas
categorias especiais de dados pessoais 
referidas no artigo 9.º, exceto se constarem 
das exceções enumeradas no artigo 9.º, n.º 
2.

Or. en

Justificação

Clarificação que visa abranger as circunstâncias em que a definição de perfis não se baseia 
em dados sensíveis mas que é utilizada para retirar conclusões que pressuponham dados 
sensíveis.  Por exemplo, as informações sobre a morada não são sensíveis por si próprias 
mas a indicação de que uma pessoa frequenta determinada morada aliada à informação 
adicional que esse endereço diz respeito a clube de boxe pode ser utilizada para retirar 
conclusões acerca do estado de saúde da pessoa, constituindo um dado sensível.
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Alteração 163

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. É proibida a definição de perfis que 
tenha por efeito a discriminação contra 
pessoas singulares em razão de origem 
racial ou étnica, opiniões políticas, 
religião ou convicções, filiação sindical, 
orientação sexual ou identidade de género 
ou que conduza a medidas que tenham 
tais efeitos.

Or. en

Alteração 164

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A definição de perfis não é utilizada 
para identificar ou destacar crianças.

Or. en

Alteração 165

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. As medidas baseadas na definição de 
perfis que produzem efeitos legais em 
relação ao titular de dados ou que o 
afetam significativamente não se baseiam 
apenas no tratamento automatizado.



Or. en

Alteração 166

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos previstos no n.º 2, as 
informações a fornecer pelo responsável 
pelo tratamento nos termos do artigo 14.º 
devem incluir informações quanto à 
existência de tratamento para uma 
medida como a referida no n.º 1, e os 
efeitos previstos desse tratamento sobre o 
titular dos dados.

Suprimido

Or. en

Justificação

As obrigações em matéria de informação foram transferidas para o artigo 14.º relativo à 
informação do titular de dados, ver também alteração ao artigo 14.º, n.º 1, alínea g-A).

Alteração 167

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
condições aplicáveis a medidas adequadas 
que garantam a defesa dos legítimos 
interesses do titular dos dados, em 
conformidade com o n.º 2.

Suprimido

Or. en
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Alteração 168

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Outros interesses públicos da União ou 
de um Estado-Membro, nomeadamente um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um Estado-
Membro, incluindo nos domínios 
monetário, orçamental ou fiscal, bem como 
a proteção da estabilidade e integridade 
dos mercados;

(c) Outros interesses públicos da União ou 
de um Estado-Membro, nomeadamente um 
interesse económico ou financeiro 
importante da União ou de um Estado-
Membro, incluindo nos domínios 
monetário, orçamental ou fiscal;

Or. en

Alteração 169

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Uma missão de controlo, de inspeção 
ou de regulamentação associada, ainda 
que ocasionalmente, ao exercício da 
autoridade pública, nos casos referidos 
nas alíneas a), b), c) e d);

Suprimido

Or. en

Alteração 170

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve, nomeadamente, incluir 
disposições explícitas relativas, pelo 
menos, às finalidades do tratamento e às 
modalidades de identificação do 

2. Qualquer medida legislativa referida no 
n.º 1 deve ser necessária e proporcionada 
numa sociedade democrática e deve, 
nomeadamente, incluir disposições 



responsável pelo tratamento. explícitas relativas, pelo menos:
a) às finalidades do tratamento;
b) às modalidades de identificação do 
responsável pelo tratamento;
c) às finalidades e meios específicos de 
tratamento;
d) às categorias de pessoas autorizadas a 
tratar os dados;
e) ao procedimento a seguir para o 
tratamento;
f) às garantias para evitar o abuso;
g) ao direito dos titulares de dados de 
serem informados da restrição.

Or. en

Justificação

Qualquer restrição aos direitos dos titulares dos dados deve estar prevista na lei. A 
legislação aplicável deve prever salvaguardas adequadas, baseadas nos princípios da 
necessidade e proporcionalidade. Ver também a alteração ao artigo 2.º, n.º 2, alínea e).

Alteração 171

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo, nos termos do 
artigo 34.º, n.ºs 1 e 2;

(d) Respeitar as obrigações relativas à 
autorização ou consulta prévias da 
autoridade de controlo e do delegado para 
a proteção de dados, nos termos do artigo 
34.º, n.ºs 1 e 2;

Or. en
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Alteração 172

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Assegurar a transparência das 
informações e das comunicações para e 
com o titular de dados nos termos do 
artigo 11.º.

Or. en

Alteração 173

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar mecanismos para verificar a 
eficácia das medidas referidas nos n.ºs 1 e 
2. Sob reserva da sua proporcionalidade, 
essa verificação deve ser realizada por 
auditores independentes internos ou 
externos.

3. O responsável pelo tratamento deve ser 
capaz de demonstrar a eficácia das 
medidas referidas nos n.ºs 1 e 2. Sob 
reserva da sua proporcionalidade, tal deve 
ser verificado por auditores independentes 
internos ou externos.

Or. en

Justificação

Em consonância com o princípio da responsabilidade, só se devem utilizar os mecanismos de 
auditoria da conformidade com o Regulamento se estes forem proporcionais.

Alteração 174

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O responsável pelo tratamento 
publica um resumo das medidas tomadas 



ao abrigo dos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 175

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e requisitos 
adicionais aplicáveis às medidas 
adequadas referidas no n.º 1, para além 
das referidas no n.º 2, às condições de 
verificação e mecanismos de auditoria 
referidos no n.º 3 e aos critérios de 
proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

4. 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 
86.º, a fim de especificar as condições de 
verificação e mecanismos de auditoria 
referidos no n.º 3 e aos critérios de 
proporcionalidade previstos no n.º 3, e 
considerar a adoção de medidas específicas 
para as micro, pequenas e médias 
empresas.

Or. en

Justificação

O papel da Comissão deve ser restringido à especificação das condições dos mecanismos de 
auditoria.

Alteração 176

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos meios de 
tratamento como no momento do próprio 
tratamento, as medidas e os procedimentos 
técnicos e organizativos apropriados para 
que o tratamento seja conforme com os 
requisitos do presente regulamento e 

1. Tendo em conta as técnicas mais 
recentes e os custos da sua aplicação, o 
responsável pelo tratamento aplica, tanto 
no momento de definição dos fins e dos 
meios de tratamento como no momento do 
próprio tratamento, as medidas e os 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados para que o tratamento seja 
conforme com os requisitos do presente 
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garanta a proteção dos direitos do titular 
dos dados.

regulamento e garanta a proteção dos 
direitos do titular dos dados, em particular 
em relação aos princípios estabelecidos no 
artigo 5.º. Sempre que o responsável pelo 
tratamento tiver levado a efeito uma 
avaliação de impacto na proteção de 
dados nos termos do artigo 33.º, os 
resultados da referida avaliação são tidos 
em conta para efeitos de desenvolvimento 
destas medidas e procedimentos.

Or. en

Justificação

A proteção de dados desde a conceção é saudada como sendo a inovação central da reforma. 
Esta inovação permitirá garantir que apenas sejam efetivamente tratados os dados 
necessários a um fim específico. A presente alteração clarifica a aplicação deste princípio.

Alteração 177

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que seja dada a possibilidade 
de escolha ao titular dos dados no quadro 
do tratamento de dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento garante que,
por defeito, que apenas são tratados os 
dados pessoais necessários para cada 
finalidade específica 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 e que 
os titulares dos dados estejam em 
condições de controlar a distribuição dos 
seus dados pessoais.



Or. en

Justificação

O princípio da proteção de dados por defeito é clarificado.

Alteração 178

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os responsáveis pelo tratamento de 
dados e os respetivos produtores 
implementam as medidas e os 
procedimentos técnicos e organizativos 
apropriados, por forma a garantir que os 
seus serviços e produtos permitam que os 
responsáveis pelo tratamento por defeito 
cumpram os requisitos do presente 
regulamento, em particular os referidos 
nos n.ºs 1 e 2.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento de dados e os produtores de sistemas de tratamento de 
dados deveriam implementar medidas apropriadas, a fim de garantir a aplicação dos 
princípios da privacidade desde a conceção e de privacidade por defeito visando facilitar o 
cumprimento do regulamento pelos responsáveis pelo tratamento dos dados. 

Alteração 179

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e as 
exigências aplicáveis às medidas e aos 
mecanismos adequados referidos nos n.ºs 1 
e 2, em especial quanto à proteção de 
dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços.

3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados será incumbido da tarefa de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as exigências aplicáveis às medidas e aos 
mecanismos adequados referidos nos n.ºs 
1, 2 e 2.º-A, em especial quanto à proteção 
de dados desde a conceção aplicáveis ao 
conjunto dos setores, produtos e serviços, 
em conformidade com o disposto no 



PE501.927v02-00 116/220 PR\922387PT.doc

PT

artigo 66.º.

Or. en

Justificação

Os responsáveis pelo tratamento de dados e os produtores de sistemas de tratamento de 
dados deveriam implementar medidas apropriadas, a fim de garantir a aplicação dos 
princípios da privacidade desde a conceção e de privacidade por defeito visando facilitar o 
cumprimento do regulamento pelos responsáveis pelo tratamento dos dados. 

Alteração 180

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

4. A Comissão pode estabelecer normas 
técnicas para as exigências definidas nos 
n.ºs 1 e 2. Os atos de execução 
correspondentes são adotados, após 
requerer parecer ao Comité Europeu para 
a Proteção de Dados, em conformidade 
com o procedimento de exame referido no 
artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 181

Proposta de regulamento
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

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 o presente regulamento, 

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, as 
respetivas obrigações, a fim de respeitarem 
as disposições adotadas em conformidade 
com o presente regulamento, 



nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados.

nomeadamente no que diz respeito aos 
procedimentos e mecanismos que regulam 
o exercício de direitos do titular dos dados. 
Em caso de ausência ou falta de clareza 
dessa definição, o titular dos dados pode 
exercer os seus direitos perante qualquer 
um dos responsáveis pelo tratamento, que 
devem ser conjunta e solidariamente 
responsáveis.

Or. en

Alteração 182

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma empresa com menos de 250 
trabalhadores; ou

(b) Uma empresa que trate dados pessoais 
relativos a menos de 500 titulares de 
dados por ano; ou

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da introdução do novo limiar aplicável a delegados para a 
proteção de dados. Ver também a alteração ao artigo 35.º, n.º 1, alínea b).

Alteração 183

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento no contexto da 
oferta que lhes é feita de bens ou serviços, 
ou cujo comportamento é controlado.

3. O representante deve estar estabelecido 
num dos Estados-Membros em que 
residam os titulares de dados pessoais que 
são objeto de tratamento, tal como referido 
no artigo 3.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 184

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Atuará apenas mediante instruções do 
responsável pelo tratamento, em especial 
quando a transferência de dados pessoais 
utilizados for proibida;

(a) Atuará apenas mediante instruções do 
responsável pelo tratamento;

Or. en

Alteração 185

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Ter em consideração o princípio da 
proteção de dados desde a conceção e por 
defeito.

Or. en

Alteração 186

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis às responsabilidades, 
funções e atribuições de um 
subcontratante, em conformidade com o 
n.º 1, bem como às condições que 
facilitem o tratamento de dados pessoais a 
nível de um grupo de empresas, em 
especial para efeitos para efeitos de 

Suprimido



controlo e de apresentação de relatórios.

Or. en

Alteração 187

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-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 24.º.

Or. en

Alteração 188

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Essa documentação deve consistir, pelo 
menos, nas seguintes informações:

2. Esta documentação deve consistir, pelo 
menos, nas informações referidas no 
artigo 14º.

(a) Nome e contactos do responsável pelo 
tratamento, ou de qualquer responsável 
conjunto pelo tratamento ou 
subcontratante conjunto e, caso exista, do 
representante;
(b) Nome e contactos do responsável pela 
proteção dos dados, caso existam;
(c) Finalidades do tratamento, incluindo 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, sempre que o tratamento se 
basear no artigo 6.º, n.º 1, alínea f);
(d) Descrição das categorias de titulares 
de dados e das categorias de dados 
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pessoais que lhes digam respeito;
(e) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais, 
incluindo os responsáveis pelo tratamento 
a quem são comunicados esses dados 
pessoais para efeitos dos interesses 
legítimos que prosseguem;
(f) Se for caso disso, as transferências de 
dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional, incluindo o 
nome desse país terceiro ou dessa 
organização internacional e, no caso de 
transferências referidas no artigo 44.º, n.º 
1, alínea h), a documentação que 
comprove a existência das garantias 
adequadas;
(g) Uma indicação geral dos prazos 
fixados para o apagamento das diferentes 
categorias de dados;
(h) Descrição dos mecanismos referidos 
no artigo 22.º, n.º 3;

Or. en

Justificação

O conteúdo do artigo 28.º sobre requisitos de documentação é transferido para o artigo 14.º 
sobre direitos de informação. A proposta de regulamento pode ser simplificada através da 
fusão da informação e da documentação, que, na sua essência, constituem duas faces da 
mesma moeda. Uma tal medida reduzirá os encargos administrativos para os responsáveis 
pelo tratamento dos dados e tornará mais fácil a compreensão e o exercício dos direitos por 
parte das pessoas. Ver também alterações ao artigo 14.º. 

Alteração 189

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes 
seguintes:

4. As obrigações referidas nos n.ºs 1 e 2 
não se aplicam a pessoas singulares que 
tratem dados pessoais sem qualquer fim 
comercial.



(a) Pessoas singulares que tratem dados 
pessoais sem qualquer fim comercial; ou

Or. en

Alteração 190

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas ou organismos com mais de 
250 assalariados que tratem dados 
pessoais unicamente no âmbito de uma 
atividade acessória da sua atividade 
principal.

Suprimido

Or. en

Alteração 191

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados nos 
termos do artigo 86.º, a fim de especificar 
mais concretamente os critérios e 
requisitos aplicáveis à documentação 
referida no n.º 1, para ter em conta, 
nomeadamente, as obrigações do 
responsável pelo tratamento e do 
subcontratante e, caso exista, do 
representante do responsável pelo 
tratamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

A legislação em vigor sobre proteção de dados já prevê que as pequenas e médias empresas 
facilitem informação aos titulares de dados, tal como consta do artigo 14.º. Com a fusão das 
obrigações em matéria de informação e documentação no artigo 14.º, essas empresas 
disporiam, de qualquer modo, da informação, pelo que não é necessário continuar a exonerá-
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las das obrigações em matéria de documentação. Por outras palavras: as normas são 
simplificadas e aplicam-se a todos os responsáveis pelo tratamento.

Alteração 192

Proposta de regulamento
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode elaborar formulários 
normalizados para a documentação 
referida no n.º 1. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 193

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam 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. O responsável pelo tratamento e o 
subcontratante aplicam as medidas e os 
procedimentos técnicos organizativos 
apropriados necessários 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 194

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis às medidas 
técnicas e organizativas referidas nos n.os 
1 e 2, incluindo determinar em que 
consistem as técnicas mais recentes, para 
setores específicos e em situações 
específicas de tratamento de dados, 
nomeadamente atendendo à evolução das 
técnicas e a soluções de proteção da 
privacidade e dos dados desde a conceção, 
bem como por defeito, salvo se for 
aplicável o n.º 4.

3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados será incumbido da tarefa de 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis às medidas 
técnicas e organizativas referidas nos n.ºs 1 
e 2, incluindo determinar em que consistem 
as técnicas mais recentes, para setores 
específicos e em situações específicas de 
tratamento de dados, nomeadamente 
atendendo à evolução das técnicas e a 
soluções de proteção da privacidade e dos 
dados desde a conceção, bem como por 
defeito, salvo se for aplicável o n.º 4, em 
conformidade com o disposto no artigo 
66.º. 

Or. en

Alteração 195

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode adotar, sempre que 
necessário, atos de execução, a fim de 
especificar os requisitos previstos nos n.ºs 
1 a 2 em diversas situações, tendo 
particularmente em vista: 

Suprimido

(a) Impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas aos dados pessoais;

Or. en
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Alteração 196

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Impedir qualquer forma não 
autorizada de divulgação, leitura, 
reprodução, alteração, apagamento ou 
retirada de dados;

Suprimido

Or. en

Alteração 197

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Assegurar a verificação da licitude das 
operações de tratamento de dados. Os atos 
de execução correspondentes são 
adotados em conformidade com o 
procedimento de exame referido no artigo 
87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 198

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en



Justificação

Em consonância com a nova diretiva relativa a ataques contra sistemas de informação, deve 
ser mantida uma lista consolidada dos tipos de infrações ocorridas, para que a opinião 
pública conheça os tipos e o volume das violações de dados. 

Alteração 199

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis 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 atribuídas competências à Comissão 
para, depois de pedir um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, adotar atos delegados nos termos 
do artigo 86.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 200

Proposta de regulamento
Artigo 31 – 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 87.º, n.º 2.

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, 
após requerer um parecer ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, em 
conformidade com o procedimento de 
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exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 201

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, o 
responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa sem demora injustificada.

1. Sempre que a violação de dados pessoais 
for suscetível de afetar negativamente a 
proteção dos dados pessoais ou a 
privacidade do titular dos dados, por 
exemplo, em caso de roubo ou usurpação 
de identidade, danos físicos, humilhações 
ou danos significativos para a reputação, 
o responsável pelo tratamento, após a 
notificação a que se refere o artigo 31.º, 
comunica a violação de dados pessoais à 
pessoa em causa, de forma clara e concisa, 
sem demora injustificada.

Or. en

Justificação

Para evitar a "fadiga das notificações" para os titulares de dados, o titular só deve ser 
notificado nos casos em que a violação de dados pessoais seja suscetível de afetar 
negativamente a proteção dos dados pessoais ou a privacidade do titular dos dados, por 
exemplo, em caso de roubo ou usurpação de identidade, danos físicos, humilhações ou danos 
significativos para a reputação.

Alteração 202

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A comunicação ao titular dos dados 
referida no n.º 1 deve descrever a natureza

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 31.º, n.º 
3, alíneas b) e c).

da violação dos dados pessoais e incluir, 
pelo menos, as informações e 
recomendações previstas no artigo 31.º, n.º 
3, e as informações sobre os direitos dos 
titulares dos dados, incluindo o direito de 
recurso.

Or. en

Justificação

A notificação deve também incluir uma descrição da natureza da violação dos dados pessoais 
e as informações sobre os direitos dos titulares dos dados, incluindo o direito de recurso.

Alteração 203

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais seja suscetível 
de afetar negativamente os dados pessoais, 
tal como referido no n.º 1.

5. São atribuídas competências à Comissão 
para, depois de pedir um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, adotar atos delegados nos termos 
do artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis às circunstâncias em que uma 
violação de dados pessoais seja suscetível 
de afetar negativamente os dados pessoais, 
tal como referido no n.º 1.

Or. en

Alteração 204

Proposta de regulamento
Artigo 32 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 
conformidade com o procedimento de 

6. A Comissão pode definir o formato da 
comunicação ao titular dos dados referida 
no n.º 1 e os procedimentos aplicáveis a 
essa comunicação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados, após 
requerer o parecer ao Comité Europeu 
para a Proteção de Dados, em 
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exame referido no artigo 87.º, n.º 2. conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 205

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A avaliação sistemática e completa dos 
aspetos pessoais relacionados com uma 
pessoa singular, ou visando analisar ou 
prever, nomeadamente, a sua situação 
financeira, localização, saúde, 
preferências pessoais, fiabilidade ou 
comportamento, baseada num processo 
automatizado e com base na qual são 
adotadas medidas que produzem efeitos 
jurídicos relativamente à pessoa em causa 
ou que a afetam de forma significativa;

(a) A elaboração de perfis com base na 
qual são adotadas as medidas que 
produzem efeitos jurídicos relativamente à 
pessoa em causa ou que a afetam de forma 
significativa;

Or. en

Alteração 206

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos 
(videovigilância) em grande escala;

(c) O controlo de zonas acessíveis ao 
público, nomeadamente ao utilizar 
mecanismos ótico-eletrónicos ou outros
dispositivos sensoriais;

Or. en

Justificação

As alterações sobre a avaliação de impacto na proteção de dados têm por objetivo precisar 



as situações em que deve ser realizada a referida avaliação (artigo 33.º, n.º 2) e os elementos 
a avaliar (artigo 33.º, n.º 3).

Alteração 207

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os dados pessoais em sistemas de 
arquivo de grande dimensão relativos a 
crianças, o tratamento de dados genéticos 
ou dados biométricos;

(d) O tratamento de categorias especiais 
de dados referidas no artigo 9.º, n.º 1, 
dados de localização, dados biométricos 
ou dados relativos a crianças;

Or. en

Alteração 208

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) A disponibilização a um grande 
número de pessoas de dados pessoais ou o 
tratamento ou a combinação com outros 
dados de volumes importantes de dados 
pessoais sobre o titular dos dados;

Or. en

Alteração 209

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Outras operações de tratamento para as 
quais é obrigatória a consulta da autoridade 
de controlo nos termos do artigo 34.º, n.º 2, 
alínea b).

(e) Outras operações de tratamento para as 
quais é obrigatória a consulta do delegado 
para a proteção de dados ou da autoridade 
de controlo nos termos do artigo 34.º, n.º 2, 
alínea b).

Or. en
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Alteração 210

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação deve incluir, pelo menos, 
uma descrição geral das operações de 
tratamento de dados previstas, uma 
avaliação dos riscos sobre os direitos e 
liberdades dos titulares de dados, as 
medidas previstas para fazer face aos 
riscos, as 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 legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

3. 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) uma avaliação dos riscos sobre os 
direitos e liberdades dos titulares de dados, 

(c) as medidas previstas para fazer face aos 
riscos e minimizar o volume de dados 
pessoais tratados,
(d) as 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 legítimos 
interesses das pessoas em causa e de 
terceiros.

Or. en

Justificação

As alterações sobre as avaliações de impacto na vida privada têm por objetivo precisar as 
situações em que deve ser realizada a referida avaliação (artigo 33.º, n.º 2) e os elementos a 
avaliar (artigo 33.º, n.º 3).



Alteração 211

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento previsto, 
sem prejuízo da proteção dos interesses 
comerciais ou públicos ou da segurança 
das operações de tratamento de dados.

4. O responsável pelo tratamento solicita a 
opinião dos titulares de dados ou dos seus 
representantes sobre o tratamento previsto.

Or. en

Alteração 212

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que o responsável pelo 
tratamento for uma autoridade ou um 
organismo público e o tratamento for 
realizado em execução de uma obrigação 
jurídica, em conformidade com o artigo 
6.º, n.º 1, alínea a), que preveja regras e 
procedimentos relativos aos tratamentos e 
regulados pelo direito da União, não são 
aplicáveis os n.ºs 1 a 4, salvo se os 
Estados-Membros considerarem 
necessário realizar essa avaliação 
previamente às atividades de tratamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

Mesmo quando as autoridades públicas procedem ao tratamento de dados com base numa 
obrigação jurídica, a avaliação do impacto da proteção de dados deve ser feita, a fim de 
garantir a conformidade com o presente regulamento, especialmente para garantir a 
minimização dos dados e a segurança dos dados e para minorar quaisquer riscos para os 
direitos e as liberdades dos titulares dos dados.
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Alteração 213

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados nos termos do 
artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e condições 
aplicáveis às operações de tratamento de 
dados que possam apresentar os riscos 
específicos referidos nos n.ºs 1 e 2, bem 
como os requisitos aplicáveis à avaliação 
referida no n.º 3, incluindo as condições de 
redimensionabilidade, de verificação e de 
auditoria. Ao fazê-lo, a Comissão deve 
considerar a adoção de medidas 
específicas, em especial para as micro, 
pequenas e médias empresas.

6. São atribuídas competências à Comissão 
para, depois de pedir um parecer ao 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, adotar atos delegados nos termos 
do artigo 86.º, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e condições 
aplicáveis às operações de tratamento de 
dados que possam apresentar os riscos 
específicos referidos nos n.ºs 1 e 2, bem 
como os requisitos aplicáveis à avaliação 
referida no n.º 3, incluindo as condições e 
os procedimentos de redimensionabilidade, 
de verificação e de auditoria. Ao fazê-lo, a 
Comissão deve considerar a adoção de 
medidas específicas, em especial para as 
micro, pequenas e médias empresas.

Or. en

Justificação

Foi integrado no ato delegado contemplado no n.º 7 a parte essencial do ato de execução 
contemplado neste número. 

Alteração 214

Proposta de regulamento
Artigo 33 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A Comissão pode definir normas e 
procedimentos para a realização, 
verificação e auditoria da avaliação 
referida no n.º 3. Os atos de execução 
correspondentes são adotados em 

Suprimido



conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Foi integrado no ato delegado contemplado no n.º 6 a parte essencial do ato de execução.

Alteração 215

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Trata-se de clarificar que, mesmo se tiver lugar a transferência de dados pessoais para 
países terceiros sem garantias juridicamente vinculativas, essa transferência deve 
alicerçar-se numa base jurídica constante das disposições do regulamento em matéria de 
derrogações.
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Alteração 216

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em vez de consultar as autoridades de controlo antes de proceder ao tratamento de dados 
que envolva riscos específicos, o responsável pelo tratamento de dados deve recorrer ao seu 
próprio delegado de proteção de dados caso o tenha nomeado. Tal permitiria aliviar as 
autoridades de um ónus desnecessário a par do reforço do papel do delegado para a 
proteção de dados.

Alteração 217

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



Alteração 218

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que o delegado para a 
proteção de dados tiver motivos para 
duvidar que o tratamento previsto seja 
conforme ao presente regulamento ou 
sempre que o responsável pelo tratamento 
proceda ao tratamento de dados pessoais 
em violação de uma proibição, tal como 
referido no n.º 3, o delegado para a 
proteção de dados consulta a autoridade 
de controlo.

Or. en

Alteração 219

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

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

4. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve elaborar e tornar pública uma 
lista das operações de tratamento sujeitas a 
consulta prévia nos termos do n.º 2. 

Or. en

Justificação

A fim de dispor de critérios coerentes para determinar se o tratamento de dados comporta 
riscos específicos, essa lista deveria ser fornecida pelo Comité Europeu para a Proteção de 
Dados. Ver também a alteração ao n.º 5.
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Alteração 220

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar coerência com o disposto no n.º 4. O mecanismo de controlo da 
coerência já não é necessário, dado que o Comité Europeu para a Proteção de Dados está 
doravante incumbido de fornecer uma tal lista. O ato delegado proposto poderia também 
afetar elementos essenciais da presente legislação, sendo que as autoridades de controlo 
estão mais habilitadas a definir riscos com base na sua experiência. 

Alteração 221

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en



Alteração 222

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 223

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Na era da computação em nuvem, no âmbito da qual mesmo os pequenos responsáveis pelo 
tratamento podem proceder ao tratamento de grandes quantidades de dados através de 
serviços em linha, o limiar para a designação obrigatória de um delegado para a proteção de 
dados não deve basear-se na dimensão da empresa, mas na importância do tratamento de 
dados.  Tal inclui as categorias dos dados pessoais tratados, o tipo de atividade de 
tratamento e o número de pessoas cujos dados são objeto de tratamento.
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Alteração 224

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 225

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As atividades principais do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante consistem em proceder ao 
tratamento de categorias especiais de 
dados nos termos do artigo 9.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Na era da computação em nuvem, no âmbito da qual mesmo os pequenos responsáveis pelo 
tratamento podem proceder ao tratamento de grandes quantidades de dados através de 
serviços em linha, o limiar para a designação obrigatória de um delegado para a proteção de 
dados não deve basear-se na dimensão da empresa, mas na importância do tratamento de 
dados.  Tal inclui as categorias dos dados pessoais tratados, o tipo de atividade de 
tratamento e o número de pessoas cujos dados são objeto de tratamento.



Alteração 226

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante designam um delegado para 
a proteção de dados pelo período mínimo 
de quatro 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.

Or. en

Justificação

O período mínimo de dois anos é demasiado curto. De acordo com a experiência recolhida, 
mesmo com conhecimentos e capacidades adequados, um delegado para a proteção de dados 
recém-nomeado necessita de pelo meio ano para se familiarizar com as suas atividades. Caso 
o mesmo deva ser substituído por um novo delegado - sem motivo que o justifique - findo um 
período de apenas dois anos, tal complicaria a implementação dos requisitos de proteção dos 
dados da empresa. A experiência mostra que, para que o delegado atue de forma 
independente, é necessário que exista proteção contra despedimento. 

Alteração 227

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

9. O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante comunica o nome e os 
contactos do delegado para a proteção de 
dados à autoridade de controlo e ao 
público. Sempre que um responsável pelo 
tratamento decidir não designar um 
delegado para a proteção de dados, deve 
comunicar à autoridade de controlo as 
razões para a sua decisão.
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Or. en

Justificação

Esta alteração introduz uma obrigação geral para todos os responsáveis pelo tratamento de 
dados ou subcontratantes no sentido de tomarem uma decisão com conhecimento de causa. A 
notificação à autoridade de controlo pode efetuar-se por via eletrónica e através de 
formulários normalizados e não comporta um ónus administrativo excessivo. 

Alteração 228

Proposta de regulamento
Artigo 35 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

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

11. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados será incumbido da tarefa de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis às atividades 
principais do responsável pelo tratamento 
ou do subcontratante, referidas no n.º 1, 
alínea c), bem como os critérios aplicáveis 
às qualidades profissionais do delegado 
para a proteção de dados referidas no n.º 5, 
em conformidade com o disposto no 
artigo 66.º.

Or. en

Alteração 229

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



diretamente a direção do responsável pelo 
tratamento ou do subcontratante.

direção do responsável pelo tratamento ou 
do subcontratante.

Or. en

Alteração 230

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 231

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 232

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Informar e aconselhar o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante sobre 
as suas obrigações nos termos do presente 
regulamento, 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 233

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

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Verificar a conformidade do 
tratamento nos termos do mecanismo de 
consulta estabelecido no artigo 34.º.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar coerência com a alteração ao artigo 34.º, n.º 4.



Alteração 234

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados será incumbido da tarefa de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis às atribuições, 
certificação, estatuto, competências e 
recursos do delegado para a proteção de 
dados referidos no n.º 1, nos termos do 
artigo 66.º.

Or. en

Alteração 235

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 236

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 237

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os mecanismos de certificação em 
matéria de proteção de dados devem 
estabelecer o procedimento formal para a 
emissão ou a revogação de selos ou 
marcas em matéria de proteção de dados e 
assegurar a independência financeira e 
factual e a aptidão em matéria de 
proteção de dados da entidade emissora. 
Devem ser disponibilizados prontamente 
ao público os critérios de certificação, os 
resultados específicos de uma certificação 
satisfatória e uma breve justificação 
compreensível e pertinente. 

Or. en



Justificação

Quaisquer mecanismos de certificação devem definir o procedimento formal para a emissão e 
a revogação do selo e devem ser independentes.

Alteração 238

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os mecanismos de certificação em 
matéria de proteção de dados devem, 
nomeadamente, assegurar o respeito dos 
princípios previstos nos artigos 5.º, 23.º e 
30.º, das obrigações do responsável pelo 
tratamento e do subcontratante, bem 
como dos direitos do titular de dados. 

Or. en

Justificação

Quaisquer mecanismos de certificação devem assegurar o cumprimento dos princípios em 
matéria de proteção de dados e de direitos dos titulares de dados. 

Alteração 239

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
especificar mais concretamente os critérios 
e requisitos aplicáveis aos mecanismos de 
certificação em matéria de proteção de 
dados referidos no n.º 1, incluindo as 
condições de concessão e revogação, bem 
como os requisitos em matéria de 
reconhecimento na União e nos países 
terceiros.

2. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, depois de solicitar o parecer 
do Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, atos delegados, nos termos do 
artigo 86.°, a fim de especificar mais 
concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis aos mecanismos de certificação 
em matéria de proteção de dados referidos 
no n.º 1, incluindo as condições de 
concessão e revogação, bem como os 
requisitos em matéria de reconhecimento e 
promoção na União e nos países terceiros. 

Or. en
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Alteração 240

Proposta de regulamento
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 241

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A nova opção proposta de reconhecer setores em países terceiros é rejeitada uma vez que 
aumentaria a insegurança jurídica e enfraqueceria o objetivo da União de um quadro 
internacional em matéria de proteção de dados que seja coerente e harmonizado.



Alteração 242

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 243

Proposta de regulamento
Artigo 41 – 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 os titulares 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 244

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode decidir que um país 
terceiro, um território, ou um setor de 
tratamento 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 87.º, n.º 2.

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

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre das alterações ao n.° 1.

Alteração 245

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre das alterações ao n.° 1.



Alteração 246

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve, de forma 
continuada, acompanhar os 
desenvolvimentos que possam afetar o 
cumprimento dos elementos enunciados 
no n.º 2 em países terceiros e em 
organizações internacionais, em relação 
aos quais tenham sido adotados atos 
delegados nos termos do n.º 3.

Or. en

Alteração 247

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 248

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 249

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Antes de adotar os atos delegados 
referidos nos n.ºs 3 ou 5, a Comissão deve 
solicitar um parecer ao Comité Europeu 
para a Proteção de Dados sobre o nível de 
proteção adequado. Para este efeito, a 
Comissão deve fornecer ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados toda a 
documentação necessária, incluindo a 
correspondência com o governo do país 
terceiro, o território ou a organização 
internacional.

Or. en



Alteração 250

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 251

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 252

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As referidas garantias adequadas, no 
mínimo, devem:
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(a) Garantir o respeito pelos princípios de 
tratamento de dados pessoais, como 
previstos no artigo 5.º;
(b) Proteger os direitos dos titulares de 
dados estabelecidos no Capítulo III e 
prever mecanismos eficazes de recurso;
(c) Assegurar o respeito pelos princípios 
de privacidade desde a conceção e por 
defeito, como estabelecido no artigo 23.º;
(d) Assegurar a existência de um delegado 
para a proteção de dados em 
conformidade com a Secção 4, do 
Capítulo IV.

Or. en

Alteração 253

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Cláusulas-tipo de proteção de dados devem ser sempre aprovadas pelo Comité Europeu para 
a Proteção de Dados antes de serem declaradas de aplicabilidade geral pela Comissão, como 
previsto no n.º 2, alínea c). 



Alteração 254

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As transferências não devem ser possíveis sem a existência de um instrumento juridicamente 
vinculativo. O novo texto deste número prevê um período de transição de dois anos.

Alteração 255

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Confiram expressamente direitos aos (b) Confiram expressamente direitos aos 
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titulares de dados; titulares de dados e sejam transparentes 
para estes;

Or. en

Alteração 256

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Os princípios gerais de proteção de 
dados, nomeadamente a limitação das 
finalidades, a qualidade dos dados, a base 
jurídica para o tratamento, o tratamento de 
dados pessoais sensíveis, as medidas de 
garantia da segurança dos dados e os 
requisitos para transferências ulteriores 
para organizações que não se encontrem 
vinculadas pelas medidas em causa;

(d) Os princípios gerais de proteção de 
dados, nomeadamente a limitação das 
finalidades, a minimização dos dados, 
períodos muito curtos de conservação, a 
privacidade desde a conceção e por 
defeito, a qualidade dos dados, a base 
jurídica para o tratamento, o tratamento de 
dados pessoais sensíveis, as medidas de 
garantia da segurança dos dados e os 
requisitos para transferências ulteriores 
para organizações que não se encontrem 
vinculadas pelas medidas em causa;

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre das alterações ao artigo5.°

Alteração 257

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. São atribuídas competências ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados para
adotar atos delegados em conformidade 
especificar mais concretamente os critérios 
e as condições aplicáveis às regras 
vinculativas para empresas na aceção do 
presente artigo, nomeadamente quanto aos 
critérios aplicáveis à respetiva aprovação, à 



aplicação do n.º 2, alíneas b), d), e) e f), às 
regras vinculativas para empresas às quais 
aderem subcontratantes, e aos requisitos 
necessários para assegurar a proteção de 
dados pessoais dos titulares de dados.

aplicação do n.º 2, alíneas b), d), e) e f), às 
regras vinculativas para empresas às quais 
aderem subcontratantes, e aos requisitos 
necessários para assegurar a proteção de 
dados pessoais dos titulares de dados, nos 
termos do artigo 66.°.

Or. en

Alteração 258

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 259

Proposta de regulamento
Artigo 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º-A
Transferências não autorizadas pelo 

direito da UE
1. Qualquer sentença de um tribunal ou 
qualquer decisão de uma autoridade 
administrativa de um país terceiro que 
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requeira que um responsável pelo 
tratamento de dados ou um 
subcontratante transfira dados pessoais só 
é reconhecida ou dotada de força 
executiva, se tiver por base, e respeitar, 
um acordo de assistência mútua ou um 
acordo internacional em vigor entre o 
país terceiro requerente e a União ou um 
Estado-Membro.
2. Se uma sentença de um tribunal ou 
uma decisão de uma autoridade 
administrativa de um país terceiro 
requerer que um responsável pelo 
tratamento de dados ou um 
subcontratante divulgue dados pessoais, o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante e, eventualmente, o 
representante do responsável pelo 
tratamento informam sem demora 
injustificada a autoridade de controlo 
competente deste pedido e devem obter 
autorização prévia da autoridade de 
controlo para a transferência, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1.
3. A autoridade de controlo avalia a 
conformidade da divulgação requerida 
com o presente regulamento e, em 
particular, se a divulgação é necessária e 
exigida por lei, em conformidade com o 
artigo 44.º, n.º 1, alíneas d) e e), e n.º 5.
4. A autoridade de controlo informa do 
pedido a autoridade nacional competente. 
O responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante informa igualmente o 
titular de dados do pedido e da 
autorização da autoridade de controlo.
5. A Comissão pode adotar um ato de 
execução que estabeleça um formato 
normalizado para a notificação da 
autoridade de controlo a que se refere o 
n.º 2 e para a informação do titular de 
dados a que se refere o n.º 4, bem como os 
procedimentos aplicáveis à notificação e à 
informação. Os atos de execução 
correspondentes são adotados, após 
requerer um parecer ao Comité Europeu 



para a Proteção de Dados, em 
conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

É proposto um novo artigo 43.º-A para contemplar a questão levantada pelos pedidos de 
acesso a dados pessoais armazenados e tratados na UE, apresentados por autoridades 
públicas ou tribunais de países terceiros. A autoridade de proteção de dados só deve 
autorizar a transferência depois de verificar que a mesma cumpre o regulamento e, em 
particular, o artigo 44.º, n.º 1, alíneas d) ou e).

Alteração 260

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

Texto da Comissão Alteração

(g) A transferência for realizada a partir de 
um registo público que, nos termos da 
legislação União ou de um Estado-
Membro, se destine à informação do 
público e se encontre aberto à consulta do 
público em geral ou de qualquer pessoa 
que possa provar um interesse legítimo, na 
medida em que as condições estabelecidas 
no direito da União ou de um Estado-
Membro para a consulta estejam 
preenchidas no caso concreto; 

(g) A transferência for realizada a partir de 
um registo público que, nos termos da 
legislação União ou de um Estado-
Membro, se destine à informação do 
público e se encontre aberto à consulta do 
público em geral ou de qualquer pessoa 
que possa provar um interesse legítimo, na 
medida em que as condições estabelecidas 
no direito da União ou de um 
Estado-Membro para a consulta estejam 
preenchidas no caso concreto e o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, conforme o caso, tiver 
obtido autorização prévia para a 
transferência ou conjunto de 
transferências por parte da autoridade de 
supervisão, de acordo com o estipulado no 
artigo 34.°; 

Or. en
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Alteração 261

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

Texto da Comissão Alteração

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

(h) A transferência for necessária para 
efeitos dos interesses legítimos a que se 
refere o n.° 1 a) a c) do artigo 6.°, que não 
seja qualificada como frequente ou maciça 
e que o responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante tenha avaliado todas as 
circunstâncias relativas à operação de 
transferência de dados ou ao conjunto de 
operações de transferência de dados e, com 
base nessa avaliação, tiver apresentado 
garantias adequadas quanto à proteção de 
dados pessoais, se for caso disso.

Or. en

Alteração 262

Proposta de regulamento
Artigo 44 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

7. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve ser encarregado de especificar 
mais concretamente os critérios e requisitos 
aplicáveis às garantias adequadas referidos 
no n.° 1, alínea h), em conformidade com 
o artigo 66.°.

Or. en



Alteração 263

Proposta de regulamento
Artigo 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45º-A
Relatório da Comissão

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, com 
regularidade, começando o mais tardar 
quatro anos após a data referida no artigo 
91.º, n.º 1, [entrada em vigor do presente 
Regulamento], um relatório sobre a 
aplicação dos artigos 40.º a 45.º. Para esse 
efeito, a Comissão pode solicitar 
informações aos Estados-Membros e às 
autoridades de controlo, que lhas devem 
fornecer sem atrasos indevidos. O 
relatório deve ser publicado.

Or. en

Alteração 264

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Cada Estado-Membro assegura que a 
autoridade de controlo disponha de 
recursos humanos, técnicos e financeiros 
apropriados, bem como de instalações e 
infraestruturas, necessários à execução 
eficaz das suas funções e poderes, 
incluindo as executadas no contexto de 
assistência mútua, da cooperação e da 
participação no Comité Europeu para a 
Proteção de Dados. O caráter adequado 
dos recursos é determinado em função da 
dimensão da população e do volume do 
tratamento de dados pessoais.

Or. en
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Justificação

As autoridades de supervisão, que devem ser completamente independentes, precisam de ter 
recursos suficientes para o desempenho eficaz das suas funções. Estas alterações preveem 
disposições mais claras sobre como se deve estabelecer o caráter adequado dos recursos. Ver 
a alteração ao considerando 95.

Alteração 265

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a autoridade de controlo apenas 
tenha de prestar contas perante o 
parlamento nacional por questões de 
controlo orçamental.

Or. en

Justificação

A independência é um pré-requisito essencial para o funcionamento eficaz da autoridade de 
controlo. A plena independência no desempenho de funções de controlo só pode ser 
assegurada se não existir qualquer distorção na entidade à qual a autoridade em matéria de 
proteção de dados presta contas no final. Por causa da sua representatividade o referido 
organismo só pode ser um Estado-Membro interessado.

Alteração 266

Proposta de regulamento
Artigo 47 – n.º 7-B

Texto da Comissão Alteração

7-B. Cada Estado-Membro deve assegurar 
que a autoridade de controlo apenas 
tenha de prestar contas perante o 
parlamento nacional por questões de 
controlo orçamental, em conformidade 
com o artigo 66.º.

Or. en



Justificação

Estas alterações preveem disposições de procedimento sobre como se deve estabelecer o 
caráter adequado dos recursos. Ver também a alteração ao artigo 47.º, n.º 5.

Alteração 267

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os membros da autoridade de controlo devem ser nomeados ou pelo parlamento ou, caso a 
nomeação seja feita pelo governo, após consulta ao parlamento.

Alteração 268

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Cada autoridade de controlo é 
competente para controlar todas as 
operações de tratamento de dados no 
território do seu próprio Estado-Membro 
ou onde os dados pessoais de residentes 
desse Estado-Membro sejam tratados, sem 
prejuízo do artigo 54.º-A.

Or. en

Justificação

É proposto um mecanismo alternativo de controlo da coerência que mantém a ideia de uma 
autoridade principal, mas também conta com a estreita cooperação entre autoridades para 
garantir a coerência. As autoridades devem partilhar sempre as competências em matéria de 
controlo caso sejam afetados residentes nos seus Estados-Membros. Ver o n.º 1 e o 
artigo 54.º-A (novo).
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Alteração 269

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

2. Cada autoridade de controlo exerce, no 
território do seu Estado-Membro, os 
poderes que lhe são conferidos em 
conformidade com o presente regulamento, 
sem prejuízo do estipulado no artigo 74.°.

Or. en

Justificação

É proposto um mecanismo alternativo de controlo da coerência que mantém a ideia de uma 
autoridade principal, mas também conta com a estreita cooperação entre autoridades para 
garantir a coerência. Embora partilhem as competências em matéria de controlo (ver 
alteração ao n.º1-A (novo)), as autoridades apenas devem ter competência para exercer os 
seus poderes no seu Estado-Membro. Propõe-se uma clarificação segundo a qual nos termos 
do artigo 74.º, as autoridades de controlo podem recorrer aos tribunais de outro Estado-
Membro. Ver o n.º 1-A e o artigo 54.º-A  (novo).

Alteração 270

Proposta de regulamento
Artigo 51 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



tratamento ou do subcontratante em todos 
os Estados-Membros, sem prejuízo do 
disposto no Capítulo VII do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

É proposto um mecanismo alternativo de controlo da coerência que mantém a ideia de uma 
autoridade principal, mas também conta com a estreita cooperação entre autoridades para 
garantir a coerência. As autoridades devem partilhar sempre as competências em matéria de 
controlo caso sejam afetados residentes nos seus Estados-Membros. Ver os n.ºs 1 e 1-A, bem 
como o artigo 54.º-A (novo).

Alteração 271

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário prever melhores possibilidades de recurso efetivo, nomeadamente por 
associações que agem no interesse público. Ver também a alteração ao artigo 73.º, n.º 2, e ao 
considerando 112.
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Alteração 272

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Adição de inspeções e auditorias aos poderes das autoridades.

Alteração 273

Proposta de regulamento
Artigo 52 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. Sempre que as reclamações sejam 
manifestamente abusivas, 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 da 
reclamação.

Or. en

Justificação

A autoridade de controlo deve sempre analisar as reclamações, mas pode exigir o pagamento 
de uma taxa razoável, caso sejam manifestamente abusivas.



Alteração 274

Proposta de regulamento
Artigo 53 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas 
em conformidade com o artigo 79.°.

Or. en

Justificação

Trata-se de assegurar coerência com as alterações ao artigo 79.º. O sistema de sanções é 
clarificado graças à inclusão de critérios objetivos que devem ser tidos em conta para a 
determinação do nível da multa que uma APD pode impor. Ver também a alteração ao artigo 
79.º, n.º 2.

Alteração 275

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Esses poderes devem ser exercidos de 
forma eficaz, proporcional e dissuasora.

Or. en

Justificação

Clarificação que incide sobre o facto de, em consonância com a regulamentação geral em 
matéria de sanções administrativas, as autoridades de controlo deverem utilizar os seus 
poderes de forma eficaz, proporcional e dissuasora.

Alteração 276

Proposta de regulamento
Artigo 54

Texto da Comissão Alteração

Cada autoridade de controlo elabora um 
relatório anual de atividades. O relatório é 

Cada autoridade de controlo elaborará um 
relatório de atividades no mínimo de dois 
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apresentado ao parlamento nacional e 
tornado público e disponibilizado à 
Comissão e ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados.

em dois anos. O relatório é apresentado ao 
parlamento nacional e tornado público e 
disponibilizado à Comissão e ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados.

Or. en

Justificação

Cada autoridade de controlo deve elaborar um relatório de atividades no mínimo de dois em 
dois anos. Esta proposta é mais exequível e constitui uma utilização mais eficiente dos 
recursos do que o relatório anual proposto pela Comissão. As autoridades que publicam 
relatórios anuais podem continuar a proceder desta forma.

Alteração 277

Proposta de regulamento
Artigo 54-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 54.º-A
Autoridade principal

1. Sempre que o tratamento de dados 
pessoais ocorrer no contexto das 
atividades de um responsável pelo 
tratamento ou de um subcontratante 
estabelecido na União, e o responsável 
pelo tratamento ou o subcontratante 
estiver estabelecido em vários 
Estados-Membros, ou sempre que forem 
tratados dados pessoais de residentes em 
vários Estados-Membros, a autoridade de 
controlo do Estado-Membro onde se 
situar o estabelecimento principal do 
responsável pelo tratamento ou do 
subcontratante atua como ponto de 
contacto único para o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante. 
2. A autoridade principal assegura a 
coordenação com as autoridades de 
controlo envolvidas, em todas as fases dos 
procedimentos de controlo visando o 
responsável pelo tratamento ou o 
subcontratante, na aceção do n.º 1. Para 
este efeito, deve, nomeadamente, 



apresentar todas as informações 
pertinentes e consultar as outras 
autoridades antes de adotar uma medida 
que vise produzir efeitos legais em relação 
a um responsável pelo tratamento ou 
subcontratante, na aceção do n.º 1. A 
autoridade principal deve ter na melhor 
conta os pareceres das autoridades 
envolvidas.
3. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados designa, a pedido de uma 
autoridade competente, um ponto de 
contacto único para o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante e 
assegura a coordenação com as outras 
autoridades de controlo envolvidas nas 
seguintes situações:
a) Quando os factos do dossiê não 
permitirem determinar com clareza ou 
quando as autoridades competentes não 
chegarem a acordo sobre qual a 
autoridade de controlo que deve atuar 
como ponto de contacto único;
(b) Quando o responsável pelo tratamento 
não estiver estabelecido na União, mas 
sejam afetados residentes de diferentes 
Estados-Membros por operações de 
processamento no âmbito do presente 
Regulamento.
4. A autoridade principal não deve adotar 
uma medida ao abrigo do n.º 2 se uma 
autoridade envolvida na aceção do n.º 1, 
se opuser à mesma no prazo de três 
semanas após a apresentação do projeto 
de medida pela autoridade principal. 
Neste caso, a questão será resolvida pelo 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados, em conformidade com o 
procedimento estabelecido no artigo 58.º.

Or. en

Justificação

Cada autoridade é competente para supervisionar as operações de tratamento efetuadas no 
seu território ou que afetem titulares de dados residentes no seu território. No caso das 
atividades de tratamento de um responsável pelo tratamento ou de um subcontratante 
estabelecido em mais de um Estado-Membro ou que afetem titulares de dados em vários 
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Estados-Membros, a APD do estabelecimento principal será a autoridade principal que 
servirá de ponto de contacto único para o responsável pelo tratamento ou para o 
subcontratante ("balcão único"). A autoridade principal garantirá a coordenação com as 
autoridades envolvidas e consultará as restantes autoridades antes de adotar uma medida.
Caso exista desacordo entre as autoridades envolvidas, a questão será resolvida pelo Comité 
Europeu para a Proteção de Dados ao abrigo do novo mecanismo de controlo da coerência. 
Cf. artigos 51.º, n.º 1,  e 58.º.

Alteração 278

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades de controlo devem 
comunicar entre si qualquer informação 
útil e prestar assistência mútua a fim de 
executar e aplicar o presente regulamento 
de forma coerente, bem como adotar 
medidas para cooperarem eficazmente 
entre si. A assistência mútua inclui, em 
especial, pedidos de informação e medidas 
de controlo, tais como pedidos de 
autorização prévia e de consulta prévia, 
inspeções e comunicação rápida de 
informações sobre a abertura de dossiês e a 
sua evolução, caso o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante tenham 
estabelecimentos em vários 
Estados-Membros ou sempre que titulares 
de dados noutros Estados-Membros 
possam ser afetados por operações de 
tratamento. A autoridade principal, tal 
como definida no artigo 54.º-A, assegura 
a coordenação com as autoridades de 
controlo envolvidas e atua como ponto de 
contacto único para o responsável pelo 
tratamento ou o subcontratante.

Or. en

Justificação

Em caso de assistência mútua envolvendo várias autoridades, a autoridade principal 
assegura a coordenação com as autoridades de controlo envolvidas e atua como ponto de 



contacto único para o responsável pelo tratamento ou o subcontratante.

Alteração 279

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não for competente para examinar o 
pedido; ou

(a) Não for competente para examinar o 
pedido ou para realizar as atividades 
requeridas; ou

Or. en

Justificação

Uma autoridade de controlo à qual tenha sido dirigido um pedido não pode recusar dar-lhe 
cumprimento, salvo se não for competente para examinar o pedido ou para realizar as 
atividades requeridas.

Alteração 280

Proposta de regulamento
Artigo 55 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser o Comité Europeu para a Proteção de Dados, e não a Comissão, a especificar o 
formato e os procedimentos da assistência mútua.
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Alteração 281

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A autoridade principal, tal como definida no artigo 54.º-A, assegura a coordenação das 
operações conjuntas entre as autoridades de controlo envolvidas e atua como ponto de 
contacto único para o responsável pelo tratamento ou o subcontratante.



Alteração 282

Proposta de regulamento
Artigo 56 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração que tem por base o novo mecanismo de controlo da coerência que mantém a ideia 
de uma autoridade principal, mas também conta com a estreita cooperação entre autoridades 
para garantir a coerência. Ver alterações relativas ao artigo 51.º, n.ºs 1-A, 1-B e 2.

Alteração 283

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alteração que tem por base o novo mecanismo de controlo da coerência que mantém a ideia 
de uma autoridade principal, mas também conta com a estreita cooperação entre autoridades 
para garantir a coerência. Ver alterações relativas ao artigo 51.º, n.ºs 1-A, 1-B e 2.
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Alteração 284

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração que tem por base o novo artigo 34.º, segundo o qual esta lista é assim sempre 
elaborada pelo CEPD, a fim de assegurar a coerência.

Alteração 285

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Qualquer autoridade de controlo ou o 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
pode solicitar que qualquer matéria seja 
tratada através do mecanismo de controlo 
da coerência, em especial se uma 
autoridade de controlo não submeter para 
exame um projeto de medida referido no 
n.º 2, ou não cumprir as obrigações de 
assistência mútua nos termos do artigo 
55.º, ou as operações conjuntas nos termos 
do artigo 56.º ou se a autoridade de 
controlo competente não concordar com o 
projeto de medida proposto pela 
autoridade principal, nos termos do artigo 
54.º-A, n.º 5.

Or. en



Justificação

Trata-se de assegurar coerência com o novo artigo 54.º-A (autoridade principal). As 
autoridades de controlo ou o Comité Europeu para a Proteção de Dados podem também 
solicitar que qualquer matéria seja tratada através do mecanismo de controlo da coerência, 
incluindo se a autoridade de controlo competente não concordar com o projeto de medida 
proposto pela autoridade principal Ver também a alteração ao artigo 54.º-A, n.º 3.

Alteração 286

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 7 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os novos prazos propostos para os pareceres do Comité Europeu para a Proteção de Dados 
são considerados mais realistas. A alteração na parte final pretende assegurar a coerência 
com a estrutura do artigo 51.º.
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Alteração 287

Proposta de regulamento
Artigo 58 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

8. A autoridade de controlo referida no n.º 
1 e as autoridades de controlo 
competentes por força do artigo 51.º, n.º1,
têm na melhor conta os pareceres do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados 
e, no prazo de duas semanas a contar da 
data da comunicação do parecer pelo 
presidente do referido comité, comunicam 
por via eletrónica ao presidente do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados e à 
Comissão se mantêm ou alteram o projeto 
de medida e, se for caso disso, o projeto de 
medida alterado, utilizando para o efeito 
um formato normalizado.

Or. en

Alteração 288

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

Texto da Comissão Alteração

8-A. Sempre que a autoridade principal 
nos termos do artigo 54.º-A não pretenda 
conformar-se com o parecer do Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, deve 
informar deste facto o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados e a Comissão 
no prazo de um mês e apresentar uma 
justificação fundamentada.

Or. en

Justificação

Se a autoridade principal não tiver a intenção de se conformar ao parecer, informará do 
facto o Comité Europeu para a Proteção de Dados e apresentará um parecer fundamentado. 



Esta medida sobre questões de procedimento assegura que os pareceres do Comité são tidos 
na melhor conta.

Alteração 289

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

Texto da Comissão Alteração

8-B. Caso o Comité Europeu para a 
Proteção de Dados continue a opor-se à 
medida da autoridade de controlo como 
referido no n.º 9, pode adotar, por uma 
maioria de dois terços, uma medida 
vinculativa para a autoridade de controlo.

Or. en

Justificação

O Comité Europeu para a Proteção de Dados pode adotar, por maioria qualificada, uma 
decisão final que será juridicamente vinculativa para a autoridade de controlo. Esta decisão 
pode ser objeto de revisão judicial (artigos 45.º-A, 55.º, 58.º). A Comissão também pode 
recorrer desta decisão para o Tribunal de Justiça da União Europeia e requerer a suspensão 
da medida (artigo 61.º-A). A independência das autoridades de controlo não é afetada, pois 
esta visa as interferências dos governos ou de outras entidades. As autoridades 
independentes podem também adotar uma decisão independente de forma coletiva, atuando 
como uma entidade. Neste caso essas decisões tornam-se então juridicamente vinculativas 
para as autoridades em causa.

Alteração 290

Proposta de regulamento
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

A supressão do presente artigo vem na sequência do novo mecanismo de controlo da 
coerência proposto pelo relator. As novas possibilidades para a Comissão intervir e 
impugnar decisões em tribunal são agora especificadas no artigo 61.º-A (novo).

Alteração 291

Proposta de regulamento
Artigo 60

Texto da Comissão Alteração

Suspensão de um projeto de medida Suprimido
1. No prazo de um mês a contar da 
comunicação referida no artigo 59.º, n.º 4, 
e se a Comissão tiver sérias dúvidas 
quanto a saber se o projeto de medida 
permite assegurar a aplicação correta do 
presente regulamento ou se, pelo 



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

Or. en

Justificação

A supressão do presente artigo vem na sequência do novo mecanismo de controlo da 
coerência proposto pelo relator. As novas possibilidades para a Comissão intervir e 
impugnar decisões em tribunal são agora especificadas no artigo 61.º-A (novo).

Alteração 292

Proposta de regulamento
Artigo 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 61.º-A
Intervenção da Comissão

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

Or. en

Justificação

A Comissão pode adotar uma decisão sobre um assunto que é objeto do novo mecanismo de 
controlo da coerência, que tem que ser atendida pela autoridade de controlo em questão. 
Caso não siga a decisão da Comissão, a autoridade de controlo tem que apresentar um 
parecer fundamentado. Em última instância, a Comissão pode recorrer de uma decisão 
vinculativa do Comité Europeu para a Proteção de Dados para o Tribunal de Justiça da 
União Europeia e requerer a suspensão da medida.



Alteração 293

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode adotar atos de 
execução para:

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

Or. en

Alteração 294

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão proposta vem na sequência do novo mecanismo de controlo da coerência 
proposto pelo relator. As novas possibilidades para a Comissão intervir e impugnar decisões 
em tribunal são agora especificadas no artigo 61.º-A (novo). 
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Alteração 295

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O formato e os procedimentos previstos para o novo mecanismo de controlo da coerência 
devem ser especificados pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados e não pela 
Comissão, uma vez que dirão essencialmente respeito às relações das autoridades de 
controlo entre si.

Alteração 296

Proposta de regulamento
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A supressão proposta vem na sequência do novo mecanismo de controlo da coerência 
proposto pelo relator. As novas possibilidades para a Comissão intervir e impugnar decisões 
em tribunal são agora especificadas no artigo 61.º-A (novo).



Alteração 297

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A AEPD deve igualmente estar habilitada a intervir a pedido do Parlamento Europeu ou do 
Conselho. 

Alteração 298

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A AEPD deve estar em condições de aconselhar todas as instituições da União.

Alteração 299

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A AEPD deve igualmente estar habilitada a intervir a pedido do Parlamento Europeu ou do 
Conselho. 

Alteração 300

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Tomar decisões sobre os projetos de 
medidas de uma autoridade de controlo 
em conformidade com o artigo 58.º, n.º 8-
B;

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da introdução do novo mecanismo de controlo da coerência. 
Confrontar alteração conexa ao artigo 58.º, n.º 8-B.

Alteração 301

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

Texto da Comissão Alteração

(e) Promover a cooperação e o intercâmbio 
bilateral e plurilateral efetivo de 
informações e práticas entre as autoridades 

(e) Promover a cooperação e o intercâmbio 
bilateral e plurilateral efetivo de 
informações e práticas entre as autoridades 



de controlo; de controlo, incluindo a coordenação de 
operações conjuntas e de outras 
atividades conjuntas, sempre que assim o 
decida a pedido de uma ou de várias 
autoridades de controlo;

Or. en

Justificação

O papel da AEPD na coordenação de operações conjuntas e de outras atividades conjuntas 
deve ser reforçado. Isto poderia, inclusive, contribuir para atenuar a pressão sobre as 
autoridades de controlo de menores dimensões quando são confrontadas com casos 
transfronteiriços de grande envergadura.

Alteração 302

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Os conhecimentos técnicos do Comité Europeu para a Proteção de Dados devem ser tidos em 
conta pela Comissão aquando da elaboração de atos delegados e de atos de execução.

Alteração 303

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

Na proposta da Comissão, as funções da AEPD foram parcialmente reduzidas quando 
comparadas com as do Grupo de Trabalho previsto no artigo 29.º da Diretiva 95/46/CE 
conforme definidas no artigo 30.º dessa diretiva. A sua função em matéria de códigos de 
conduta, conforme previsto no artigo 30.º, n.º 1, alínea d), da Diretiva 95/46/CE é, portanto, 
reintroduzida.

Alteração 304

Proposta de regulamento
Artigo 66 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração tem por base as alterações ao n.º 1. Se a AEPD intervir a pedido do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, estes devem igualmente poder fixar os prazos.

Alteração 305

Proposta de regulamento
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados informa a Comissão, regularmente e 
em tempo útil, sobre o resultado das suas 
atividades. Deve elaborar um relatório
anual sobre a situação da proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais na União e 
em países terceiros. O relatório deve incluir 
o exame da aplicação prática das diretrizes, 
recomendações e boas práticas referidas no 

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados informa a Comissão, regularmente e 
em tempo útil, sobre o resultado das suas 
atividades. Deve elaborar um relatório, 
pelo menos a cada dois anos, sobre a 
situação da proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados 
pessoais na União e em países terceiros. O 
relatório deve incluir o exame da aplicação 
prática das diretrizes, recomendações e 
boas práticas referidas no artigo 66.º, n.º 1, 



artigo 66.º, n.º 1, alínea c). alínea c).

Or. en

Justificação

A elaboração bianual de um relatório sobre a situação da proteção de dados na União e nos 
países terceiros por parte da AEPD parece ser mais exequível se for efetuada de modo 
adequado.

Alteração 306

Proposta de regulamento
Artigo 68 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O Comité Europeu para a Proteção de 
Dados toma as suas decisões por maioria 
simples dos seus membros, salvo 
disposição em contrário no seu 
regulamento interno e não obstante o 
procedimento previsto no artigo 58.º, n.º 
8-B.

Or. en

Justificação

A presente alteração decorre da introdução do novo n.º 8-B no artigo 58.º. Uma maioria 
qualificada de 2/3 dos seus membros é necessária para as decisões vinculativas no quadro do 
mecanismo de controlo da coerência. Por outro lado, o comité pode também adotar outras 
disposições em matéria de tomada de decisão no seu regulamento interno.

Alteração 307

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Não é necessário que um dos dois vice-presidentes seja obrigatoriamente da AEPD, uma vez 
que o regulamento não se aplica às instituições e agências da UE. O comité deverá ter 
liberdade de escolha em relação aos seus organismos.

Alteração 308

Proposta de regulamento
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A duração do mandato é alinhada com a duração do mandato das APD nacionais.

Alteração 309

Proposta de regulamento
Artigo 72 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os debates do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados são confidenciais, salvo 
disposição em contrário no seu 
regulamento interno. As atas das reuniões 
do comité serão objeto de publicação.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa reforçar a transparência.



Alteração 310

Proposta de regulamento
Artigo 73 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Qualquer organismo, organização ou 
associação que aja no interesse público e 
que esteja devidamente constituído ao 
abrigo do direito de um Estado-Membro, 
tem o direito de apresentar queixa a uma 
autoridade de controlo em qualquer 
Estado-Membro por conta de uma ou mais 
pessoas em causa, se considerar que os 
direitos de que beneficia um titular de 
dados por força do presente regulamento 
foram violados na sequência do tratamento 
dos seus dados pessoais.

Or. en

Justificação

Convém melhorar as possibilidades de recurso efetivo, nomeadamente por parte de 
associações que agem no interesse público, e não só por parte de associações especializadas 
na proteção de dados. Confrontar a alteração conexa ao considerando 112.

Alteração 311

Proposta de regulamento
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração deixa claro que esta exceção não se aplica às autoridades públicas de 
países terceiros, uma vez que isto poderia comprometer, na prática, o acesso de titulares de 
dados a mecanismos de recurso adequados.

Alteração 312

Proposta de regulamento
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer organismo, organização ou 
associação referido no artigo 73.º, n.º 2, 
está habilitado a exercer os direitos 
previstos nos artigos 74.º, 75.º e 77.°, por 
conta de um ou mais titulares de dados.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa deixar claro que as associações que agem no interesse público 
podem apresentar um recurso em nome de titulares de dados a fim de assegurar o 
cumprimento do presente regulamento. Confrontar as alterações conexas ao artigo 73.º, n.º 
2, e ao considerando 112.

Alteração 313

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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



prejuízo sofrido.

Or. en

Justificação

Importa prever o pagamento de uma indemnização por prejuízos não pecuniários, como um 
sofrimento ou uma perda de tempo, uma vez que o titular de dados pode considerar que este 
tipo de prejuízo é mais grave.

Alteração 314

Proposta de regulamento
Artigo 77 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Sempre que vários responsáveis pelo 
tratamento ou subcontratantes estiverem 
envolvidos no tratamento de dados, estes 
são conjunta e solidariamente responsáveis
pelo montante total dos danos.

Or. en

Alteração 315

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

O princípio ne bis in idem deve ser respeitado para evitar a dupla imposição de uma sanção 
ao mesmo ato.
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Alteração 316

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

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

2. A sanção administrativa deve ser, em 
cada caso, efetiva, proporcionada e 
dissuasiva. A fim de determinar o tipo, o 
nível e o montante da sanção 
administrativa, a autoridade de controlo 
deve ter em consideração todas as 
circunstâncias relevantes, tendo 
devidamente em conta os seguintes 
critérios:

Or. en

Justificação

O relator defende o reforço das autoridades de controlo no que diz respeito aos poderes de 
investigação e às sanções. A proposta da Comissão era, no entanto, demasiado prescritiva. O 
novo sistema de sanções proposto assenta numa série de critérios que devem ser tidos em 
consideração para determinar a sanção administrativa, nomeadamente o montante das 
multas administrativas que podem ser impostas por uma autoridade de controlo. 

Alteração 317

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de determinar o tipo, o nível e 
o montante da sanção administrativa, a 
autoridade de controlo deve ter em 
consideração todas as circunstâncias 
relevantes, tendo devidamente em conta 
os seguintes critérios:
(a) a natureza, a gravidade e a duração da 



infração, 
(b) o caráter intencional ou negligente da 
infração,
(c) o grau de responsabilidade da pessoa 
singular ou coletiva em causa e as 
infrações por ela anteriormente 
cometidas,
(d) as medidas técnicas e organizativas e 
os procedimentos aplicados nos termos 
dos artigos 23.º e 30.º,
(e) as categorias específicas de dados 
pessoais afetadas pela infração,
(f) a natureza repetitiva da infração,
(g) o grau dos danos sofridos pelo titular 
dos dados,
(h) o interesse pecuniário que conduziu à 
infração por parte da pessoa responsável 
e o nível dos lucros obtidos ou das perdas 
evitadas pela pessoa responsável, na 
medida em que estes possam ser 
determinados,

(i) o grau de cooperação com a autoridade 
de controlo a fim de sanar a infração e 
mitigar o eventual impacto negativo da 
infração, e 
(j) recusar a cooperação ou obstaculizar 
as inspeções, auditorias e controlos 
efetuados pela autoridade de controlo nos 
termos do artigo 53.º.

Or. en

Justificação
O relator defende o reforço das autoridades de controlo no que diz respeito aos poderes de 
investigação e às sanções. A proposta da Comissão era, no entanto, demasiado prescritiva. O 
novo sistema de sanções proposto assenta numa série de critérios que devem ser tidos em 
consideração para determinar a sanção administrativa, nomeadamente o montante das 
multas administrativas que podem ser impostas por uma autoridade de controlo.
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Alteração 318

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

O relator defende o reforço das autoridades de controlo no que diz respeito aos poderes de 
investigação e às sanções. A proposta da Comissão era, no entanto, demasiado prescritiva. O 
novo sistema de sanções proposto assenta numa série de critérios que devem ser tidos em 
consideração para determinar a sanção administrativa, caso necessário. 

Alteração 319

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa até 250.000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 0,5% do seu volume de 
negócios mundial anual, a quem, de forma 
intencional ou negligente:

4. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a 250.000 
EUR ou, no caso de uma empresa, até 
0,5% do seu volume de negócios mundial 
anual, a quem, de forma intencional ou 
negligente viole o artigo 12.º, n.ºs 1 e 2.

(a) Não estabeleça os mecanismos que 
permitam aos titulares de dados 
apresentar pedidos ou não responda 



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

Or. en

Justificação

As violações do artigo 12.º, n.º 4, são transferidas para o n.º 5, dado que a cobrança de uma 
taxa ilegal para um pedido de acesso por parte de um titular de dados tem um efeito 
dissuasivo sobre estes últimos, além de revestir um interesse lucrativo. Por conseguinte, deve 
constituir uma circunstância agravante. Estas taxas têm sido objeto de abuso por parte de 
alguns responsáveis pelo tratamento de dados com o intuito de dissuadir titulares de dados 
de exercerem os seus direitos. Confrontar alteração conexa ao n.º 5.

Alteração 320

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a 500 000 
EUR ou, no caso de uma empresa, até 1% 
do seu volume de negócios mundial anual, 
a quem, de forma intencional ou negligente
viole os artigos 11.º, 12.º, n.ºs 3 e 4, 13.º, 
14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 24.º, 28.º, 31.º, 
n.º 4, 44.º, n.º 3, 80.º, 82.º e 83.º.

(a) Não forneça as informações, forneça 
informações incompletas ou não forneça 
as informações de forma suficientemente 
transparente ao titular dos dados, nos 
termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 
14.º;
(b) Não faculte o acesso ao titular dos 
dados, não retifique os dados pessoais nos 
termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não 
comunique as informações relevantes ao 
destinatário, nos termos do artigo 13.º;
(c) Não respeite o direito a ser esquecido 
ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o 
cumprimento dos prazos ou não tome 



PE501.927v02-00 194/220 PR\922387PT.doc

PT

todas as medidas necessárias para 
informar terceiros do pedido do titular de 
dados de apagamento de quaisquer 
ligações, cópia ou reprodução dos dados 
pessoais, nos termos do artigo 17.º;
(d) Não forneça uma cópia dos dados 
pessoais em formato eletrónico ou impeça 
o titular dos dados de transferir os seus 
dados pessoais para outra aplicação, em 
violação do artigo 18.º;
(e) Não defina, ou não defina de forma 
suficiente, as obrigações dos responsáveis 
conjuntos pelo tratamento, nos termos do 
artigo 24.º;
(f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do 
artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do 
artigo 44.º, n.º 3;
(g) Não respeite, nos casos que não 
envolvam categorias especiais de dados, 
nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as 
regras em matéria de liberdade de 
expressão, as regras sobre o tratamento de 
dados pessoais em matéria laboral ou as 
condições para o tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, 
estatística e científica.

Or. en

Justificação

As violações do artigo 12.º, n.º 4, são transferidas para o n.º 5, dado que a cobrança de uma 
taxa ilegal para um pedido de acesso por parte de um titular de dados tem um efeito 
dissuasivo sobre estes últimos, além de revestir um interesse lucrativo. Por conseguinte, deve 
constituir uma circunstância agravante. Estas taxas têm sido objeto de abuso por parte de 
alguns responsáveis pelo tratamento de dados com o intuito de dissuadir titulares de dados 
de exercerem os seus direitos. Confrontar alteração conexa ao n.º 4.



Alteração 321

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. A autoridade de controlo aplica uma 
multa que não deve ser superior a 1 000 
000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 
2% do seu volume de negócios mundial 
anual, a quem, de forma intencional ou 
negligente, viole as disposições do 
presente regulamento que não as 
referidas nos n.ºs 4 e 5.

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

Or. en

Justificação

A redação proposta garante que qualquer violação do Regulamento não prevista nos n.ºs 4 e 
5 possa ser sancionada com multas administrativas.



Alteração 322

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. O Comité Europeu para a Proteção 
de Dados avalia e assegura, numa base 
regular, a coerência das sanções impostas 
pelas autoridades de controlo, em 
conformidade com o artigo 66.º. 

Or. en

Justificação

A AEPD é a autoridade que se encontra melhor posicionada para assegurar a coerência das 
sanções impostas pelas autoridades.

Alteração 323

Proposta de regulamento
Artigo 79 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
atualizar os montantes das multas 
administrativas previstas nos n.ºs 4, 5 e 6, 
tendo em conta os critérios referidos no n.º 
2.

7. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar, depois de ter solicitado um 
parecer ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
atualizar os montantes das multas 
administrativas previstas nos n.ºs 4, 5 e 6, 
tendo em conta os critérios referidos no n.º 
2 e a evolução do custo de vida normal.

Or. en

Justificação

Dado que o regulamento deverá vigorar durante algum tempo, é necessária uma atualização 
regular dos montantes absolutos das multas. Por outro lado, os valores percentuais não 
podem ser alterados mediante um ato delegado.
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Alteração 324

Proposta de regulamento
Artigo 80 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Dado que o regulamento deverá vigorar durante algum tempo, é necessária uma atualização 
regular dos montantes absolutos das multas. Por outro lado, os valores percentuais não 
podem ser alterados mediante um ato delegado.

Alteração 325

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos limites do presente regulamento, e 
em conformidade com o artigo 9.º, n.º 2, 
alínea h), o tratamento de dados pessoais 

1. Em conformidade com as normas 
estabelecidas no presente regulamento, em 
particular no artigo 9.º, n.º 2, alínea h), o 



relativos à saúde deve ter por base o direito 
da União ou a legislação de um Estado-
Membro, que deve prever medidas 
adequadas e específicas que garantam os 
interesses legítimos do titular de dados, e 
ser necessário:

tratamento de dados pessoais relativos à 
saúde deve ter por base o direito da União 
ou a legislação de um Estado-Membro, que 
deve prever medidas adequadas e 
específicas que garantam os interesses e os 
direitos fundamentais do titular de dados, 
e ser necessário:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa esclarecer que os "interesses legítimos" se referem normalmente ao 
responsável pelo tratamento dos dados e não ao titular dos dados; confrontar o artigo 6.º, n.º 
1, alínea a).

Alteração 326

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos em que os objetivos 
enumerados no n.º 1, alíneas a) a c), 
podem ser alcançados sem se recorrer à 
utilização de dados pessoais, esses dados 
não devem ser utilizados para esse fim.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a esclarecer que o princípio da minimização do tratamento 
de dados pessoais se aplica igualmente nos casos em que já se encontra regulamentado pela 
legislação do Estado-Membro. Os dados relativos à saúde são extremamente sensíveis, pelo 
que merecem a máxima proteção.

Alteração 327

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais no 
domínio da saúde que se revele necessário 
para fins de investigação histórica, 

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a esclarecer que o princípio da minimização do tratamento 
de dados pessoais se aplica igualmente nos casos em que já se encontra regulamentado pela 
legislação do Estado-Membro. Os dados relativos à saúde são extremamente sensíveis, pelo 
que merecem a máxima proteção.

Alteração 328

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A legislação dos Estados-Membros 
pode prever derrogações ao requisito de 
consentimento para fins de investigação, 
conforme referido no n.º 2, no que 
respeita à investigação que serve um 
interesse público excecional, nos casos em 
que essa investigação não possa ser 
efetuada de outra forma. Os dados em 
questão devem ser anonimizados. Se isto 
não for possível para efeitos dessa 
investigação, devem ser pseudonimizados 
segundo os mais elevados padrões 
técnicos, devendo-se, além disso, tomar 
todas as medidas necessárias para evitar 
que o titular de dados possa ser re-
identificado. Esse tratamento deve ser 
sujeito a uma autorização prévia da 
autoridade de controlo competente, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1. 

Or. en



Justificação

As alterações aos n.ºs 2 e 2-A asseguram que os dados relativos à saúde, que são 
extremamente sensíveis, só podem ser utilizados sem o consentimento do titular dos dados se 
servirem um interesse público excecional devendo, nesse caso, ser anonimizados ou, pelo 
menos, pseudonimizados segundo os mais elevados padrões técnicos. Ver Recomendação 
R(97)5 do Conselho da Europa sobre a proteção de dados médicos.

Alteração 329

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 330

Proposta de regulamento
Artigo 81 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É inserida uma obrigação de comunicação tal como nos artigos 80.º, 82.º e 84.º.
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Alteração 331

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 332

Proposta de regulamento
Artigo 82 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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



Or. en

Alteração 333

Proposta de regulamento
Artigo 82-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

À semelhança da área do emprego, a segurança social é um domínio extremamente 
complexo, cujos pormenores estão regulamentados a nível nacional. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem ser autorizados a adotar ou a manter determinadas leis que 
regulamentam os pormenores da proteção de dados para as instituições públicas que operam 
neste domínio.

Alteração 334

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

dados pessoais que não recaem nas 
categorias de dados cobertas pelos artigos 
8.º e 9.º só podem ser objeto de tratamento 
para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica se:

Or. en

Justificação

Dados relativos a crianças e dados sensíveis só podem ser utilizados para fins de 
investigação nas condições previstas nos novos n.ºs 1-A e 1-B. Estes dados só podem ser 
utilizados sem o consentimento do titular dos dados se servirem um interesse público 
excecional devendo, nesse caso, ser anonimizados ou, pelo menos, pseudonimizados segundo 
os mais elevados padrões técnicos.

Alteração 335

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Os dados que permitem ligar 
informações a um titular de dados 
identificado ou identificável forem 
conservados separados de outras 
informações.

Or. en

Alteração 336

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sob reserva da exceção prevista no 
n.° 1-B, os dados que recaem nas 
categorias de dados cobertas pelos artigos 
8.º e 9.º só podem ser objeto de tratamento 



para fins de investigação histórica, 
estatística ou científica com o 
consentimento dos titulares dos dados.

Or. en

Justificação

Como norma, dados relativos a crianças e dados sensíveis só podem ser utilizados para fins 
de investigação com o consentimento do titular dos dados.

Alteração 337

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. A legislação dos Estados-Membros 
pode prever derrogações ao requisito de 
consentimento para fins de investigação, 
conforme referido no n.º 1-A, no que 
respeita à investigação que serve um 
interesse público excecional, nos casos em 
que essa investigação não possa ser 
efetuada de outra forma. Os dados em 
questão devem ser anonimizados. Se isto 
não for possível para efeitos dessa 
investigação, devem ser pseudonimizados 
segundo os mais elevados padrões 
técnicos, devendo-se, além disso, tomar 
todas as medidas necessárias para evitar 
que o titular de dados possa ser re-
identificado. Esse tratamento deve ser 
sujeito a uma autorização prévia da 
autoridade de controlo competente, em 
conformidade com o artigo 34.º, n.º 1. 

Or. en

Justificação

Nos casos em que o titular de dados não tenha dado o seu consentimento, dados sensíveis e 
dados relativos a crianças só podem ser utilizados para fins de investigação se estiverem 
cobertos pela legislação e se revestirem um interesse público excecional. Caso contrário, 
qualquer "investigação", independentemente de ser levada a cabo por universidades ou 
empresas, incluindo, nomeadamente, a pesquisa de mercado, poderia servir de pretexto para 
contornar todas as proteções previstas noutras partes do presente regulamento, como, por 
exemplo, no artigo 6.º, sobre a base legal, etc. A formulação é idêntica à proposta no artigo 
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81.º.

Alteração 338

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. en

Alteração 339

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A finalidade da investigação não se deve sobrepor ao interesse do titular de dados de os seus 
dados pessoais não serem publicados. Confrontar o artigo conexo 17.º, n.º 2.



Alteração 340

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

Texto da Comissão Alteração

(c) O titular dos dados tiver disponibilizado 
publicamente os dados.

(b) O titular dos dados tiver 
disponibilizado publicamente os dados.

Or. en

Alteração 341

Proposta de regulamento
Artigo 83 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os atos delegados são suprimidos dado poderem afetar elementos fundamentais da 
legislação. Por conseguinte, convém prever requisitos adicionais no texto do regulamento 
(conforme foi feito com os novos n.ºs 1-A e 1-B).
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Alteração 342

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

É inserida uma obrigação de comunicação tal como nos artigos 80.º, 82.º e 84.º.

Alteração 343

Proposta de regulamento
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em conformidade com as normas 
contidas no presente regulamento, os 
Estados-Membros podem adotar regras 
específicas relativamente a responsáveis 
pelo tratamento ou a subcontratantes 
sujeitos, ao abrigo de legislação nacional 
ou de regras adotadas pelas autoridades 
nacionais competentes, a uma obrigação de 
sigilo profissional ou outras obrigações de 
sigilo equivalentes, sempre que estas se 
revelem necessárias e proporcionais para 
conciliar direito de proteção de dados 
pessoais com a obrigação de sigilo, para 
estabelecer 

(a) Os direitos dos titulares de dados 
estabelecidos nos artigos 11.º a 20.º, em 
conformidade com o artigo 21.º;



(b) Os poderes de investigação das 
autoridades de controlo estabelecidos no 
artigo 53.º, n.º 2.

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

As regras específicas referidas no n.º 1 são 
aplicáveis apenas no que diz respeito aos 
dados pessoais recebidos pelo responsável 
pelo tratamento ou pelo subcontratante, ou 
que este tenha recolhido no âmbito de uma 
atividade abrangida por essa obrigação de 
sigilo.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a esclarecer que, no caso de profissões com obrigações de 
sigilo, o direito do titular de dados em matéria de acesso aos seus dados, de estes serem 
apagados ou de serem objeto de qualquer outro tipo de tratamento pode ser restringido para 
proteger a obrigação de sigilo. 

Alteração 344

Proposta de regulamento
Artigo 85-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 85.º-A
Respeitar os direitos humanos

O presente regulamento não tem por 
efeito alterar a obrigação de respeitar os 
direitos fundamentais e os princípios 
jurídicos fundamentais consagrados no 
artigo 6.º do TUE e as obrigações das 
autoridades judiciárias a este respeito não 
sofrem alteração.

Or. en

Justificação

Cláusula de salvaguarda dos direitos fundamentais que visa assegurar que os níveis 
nacionais de proteção de dados e outros direitos fundamentais não são prejudicados na 
sequência da aplicação do presente regulamento.
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Alteração 345

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 7.°, n.º 4-C, o artigo 11.º, n.º 2-B, o
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.°, n.º 7, o 
artigo 17.°, n.º 9, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.°, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 38.º, n.º 4, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 41.º, n.º 3, o 
artigo 41.°, n.º 5, o artigo 79.º, n.º 7, o 
artigo 81.°, n.º 3 e o artigo 82.º, n.º 3, é 
conferida à Comissão por um período 
indeterminado a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento.

Or. en

Alteração 346

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, o artigo 8.º, n.º 3, o artigo 
9.º, n.º 3, o artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, 
n.º 7, o artigo 15.º, n.º 3, o artigo 17.º, 
n.º 9, o artigo 20.º, n.º 6, o artigo 22.º, n.º 
4, o artigo 23.º, n.º 3, o artigo 26.º, n.º 5, o 
artigo 28.º, n.º 5, o artigo 30.º, n.º 3, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 336.º, n.º 6, o artigo 34.º, n.º 8, o 
artigo 35.º, n.º 11, o artigo 37.º, n.º 2, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 43.º, n.º 3, o 
artigo 44.º, n.º 7, o artigo 79.º, n.º 6, o 

3. A delegação de poderes a que se refere o 
artigo 7.°, n.º 4-C, o artigo 11.º, n.º 2-B, o
artigo 12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o 
artigo 17.º, n.º 9, o artigo 22.º, n.º 4, o 
artigo 31.º, n.º 5, o artigo 32.º, n.º 5, o 
artigo 33.º, n.º 6, o artigo 38.º, n.º 4, o 
artigo 39.º, n.º 2, o artigo 41.º, n.º 3, o 
artigo 41.º, n.º 5, o artigo 79.º, n.º 7, o 
artigo 81.º, n.º 3 e o artigo 82.º, n.º 3, pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. A 
decisão de revogação põe termo à 



artigo 81.º, n.º 3, o artigo 82.º, n.º 3 e o 
artigo 83.º, n.º 3, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados. A revogação 
produz efeitos no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior nela 
especificada. A decisão de revogação não 
prejudica a validade dos atos delegados já 
em vigor.

delegação dos poderes nela especificados.
A revogação produz efeitos no dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela especificada. A decisão de revogação 
não prejudica a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 347

Proposta de regulamento
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 5, o 
artigo 8.º, n.º 3, o artigo 9.º, n.º 3, o artigo
12.º, n.º 5, o artigo 14.º, n.º 7, o artigo 15.º, 
n.º 3, o artigo 17.º, n.º 9, o artigo 20.º, n.º 
6, o artigo 22.º, n.º 4, o artigo 23.º, n.º 3, o 
artigo 26.º, n.º 5, o artigo 28.º, n.º 5, o 
artigo 30.º, n.º 3, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 336.º, n.º 6, o 
artigo 34.º, n.º 8, o artigo 35.º, n.º 11, o 
artigo 37.º, n.º 2, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 43.º, n.º 3, o artigo 44.º, n.º 7, o 
artigo 79.º, n.º 6, o artigo 81.º, n.º 3, o 
artigo 82.º, n.º 3 e o artigo 83.º, n.º 3, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, o 
Parlamento Europeu e o Conselho tiverem 
informado a Comissão de que não 
pretendem formular objeções. Esse prazo é 
prorrogável por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

5. Um ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 7.º, n.º 4-C, o 
artigo 11.º, n.º 2-B, o artigo 12.º, n.º 5, o
artigo 14.º, n.º 7, o artigo 17.º, n.º 9, o 
artigo 22.º, n.º 4, o artigo 31.º, n.º 5, o 
artigo 32.º, n.º 5, o artigo 33.º, n.º 6, o 
artigo 38.º, n.º 4, o artigo 39.º, n.º 2, o 
artigo 41.º, n.º 3, o artigo 41.º, n.º 5, o 
artigo 79.º, n.º 7, o artigo 81.º, n.º 3 e o 
artigo 82.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.
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Or. en

Alteração 348

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão adota os atos delegados 
nos termos do artigo 17.º, n.º 9, do artigo 
31.º, n.º 5, do artigo 32.º, n.º 5 e do artigo 
33.º, n.º 6 por [seis meses antes da data 
referida no artigo 91.º, n.º 2)]. A 
Comissão pode prorrogar o prazo por seis 
meses. 

Or. en

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica, os atos delegados que especifiquem ulteriormente 
requisitos e condições relativos ao direito de os dados serem apagados ou ao direito a ser 
esquecido, as comunicações de violações do tratamento de dados às autoridades de controlo 
e aos titulares dos dados e as avaliações de impacto em matéria de proteção de dados devem 
ser adotadas em tempo útil antes da aplicação do presente regulamento.

Alteração 349

Proposta de regulamento
Artigo 87 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração decorrente da modificação do processo de avaliação da adequação para os países 



terceiros de um ato de execução para um ato delegado. O processo de urgência deixa de ser 
possível. Confrontar alteração conexa ao artigo 41.º, n.º 5, que continha a única referência 
ao artigo 87.º, n.º 3.

Alteração 350

Proposta de regulamento
Artigo 89-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Pretende-se com a presente alteração assegurar a coerência entre o regulamento e a 
legislação que rege as instituições, os órgãos e as agências da UE, nomeadamente o 
Regulamento (CE) n.º 45/2001, mas também de todas as agências da UE que atualmente 
dispõem da sua própria regulamentação em matéria de proteção de dados, o que resulta 
numa panóplia de regras que dificulta ao titular dos dados o exercício dos seus direitos. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O artigo 8.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia define do seguinte modo 
o direito à proteção dos dados pessoais: 

1. Todas as pessoas têm direito à proteção dos dados de caráter pessoal que lhes digam 
respeito. 

2. Esses dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins específicos e com o
consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por 
lei. Todas as pessoas têm o direito de aceder aos dados coligidos que lhes digam 
respeito e de obter a respetiva retificação.

3. O cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma autoridade 
independente.

Desde que a Diretiva 95/46/CE relativa à proteção das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados foi aprovada muito mudou 
no domínio da proteção de dados, nomeadamente a nível da evolução tecnológica, do 
aumento da recolha e do tratamento de dados pessoais, inclusivamente para fins de aplicação 
da lei, existindo uma grande diversidade de normas relativas à proteção de dados e uma 
globalização dos mercados e da cooperação. 

Além disso, esta Diretiva não logrou uma harmonização adequada, devido a divergências na 
aplicação das suas disposições nos Estados-Membros. Neste contexto, os indivíduos 
("titulares de dados") têm cada vez mais dificuldade em exercer o seu direito à proteção de 
dados. 

Por último, dificultou o desenvolvimento do mercado único, dado que as empresas (que 
controlam ou procedem ao tratamento de dados pessoais, "responsáveis pelo tratamento dos 
dados") e os indivíduos se deparam com diferenças a nível dos requisitos aplicáveis à 
proteção de dados. 

Desde a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a União dispõe de uma base jurídica clara 
para a proteção de dados que cobre o tratamento de dados pessoais tanto nos setores público e
privado como no contexto da aplicação da lei (resultante do colapso da estrutura de pilares 
anterior ao Tratado de Lisboa) (artigo 16.º, n.º 2, do TFUE). A Comissão utiliza agora o artigo 
16.º, n.º 2, do TFUE como base jurídica para apresentar propostas de revisão do quadro da 
União relativo à proteção de dados. Propõe um regulamento (COM (2012)11) para substituir a 
Diretiva 95/46/CE (relator: Jan Philipp Albrecht, Verts/ALE) e uma diretiva (COM(2012)10) 
para substituir a Decisão-Quadro 2008/977/JAI relativa à proteção dos dados pessoais tratados 
para fins de prevenção, deteção, investigação ou repressão de infrações penais (relator: 
Dimitrios Droutsas, S&D). Ambos os relatores apoiam o objetivo de criar um quadro 
coerente, harmonioso e sólido para todas a atividades de tratamento de dados na UE, que 



garanta um elevado nível de proteção1. Para a realização deste objetivo, as propostas da 
Comissão devem ser vistas como um pacote único que requer abordagens legislativas 
coordenadas para os dois textos.

Para assegurar um amplo apoio à abordagem do Parlamento, foram realizados debates 
aprofundados sobre a reforma da proteção dos dados entre os relatores e os relatores-sombra, 
os relatores de parecer e os relatores de parecer-sombra das comissões incumbidas de emitir 
parecer (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), a Presidência do Conselho, a Comissão e as partes 
interessadas (autoridades responsáveis pela proteção dos dados, autoridades nacionais, 
indústria, organizações de defesa dos direitos civis e dos consumidores e peritos do meio 
académico). 

A Comissão LIBE realizou um seminário para as partes interessadas em 29 de maio de 2012. 
A Comissão LIBE também realizou, em 9 e 10 de outubro de 2012, a sua reunião anual 
interparlamentar de comissões (IPCM), em conjunto com as comissões dos parlamentos 
nacionais competentes para questões como a liberdade, a segurança e a justiça, sobre o pacote 
da reforma da proteção dos dados. Foram elaborados quatro documentos de trabalho sobre o 
pacote relativo à reforma da proteção dos dados. 

Posição sobre o projeto de regulamento relativo à proteção de dados 

A proposta da Comissão baseia-se nos seguintes objetivos:
– Abordagem global da proteção de dados;
– Reforço dos direitos das pessoas;
– Desenvolvimento da dimensão do mercado interno e garantia de uma melhor aplicação das 
normas relativas à proteção de dados; e
– Reforço da dimensão global.

O relator apoia estes objetivos e apresenta uma abordagem em que estes são tidos em conta.

Uma abordagem global da proteção de dados

Como indicado no documento de trabalho de 6 de julho de 20122, o relator acolhe com 
satisfação o facto de a Comissão ter optado por substituir a Diretiva 95/46/CE por um 
regulamento (diretamente aplicável), dado que tal permite tornar menos fragmentada a 
abordagem da proteção de dados nos diferentes Estados-Membros. 

Concorda igualmente com a abordagem pragmática escolhida pela Comissão, que deixa 
margem para que, em conformidade com o regulamento, os Estados-Membros mantenham ou 
adotem normas específicas em relação a questões como a liberdade de expressão, o sigilo 
profissional, a saúde e o emprego (artigos 81.º a 85.º). Convém referir, em particular, o 
trabalho desenvolvido pela Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, que deverá emitir 
um parecer sobre o artigo 82.º3. 

As instituições da UE não são abrangidas pelo âmbito de aplicação do novo regulamento. 
Contudo, é necessário que estas sejam contempladas para assegurar um quadro coerente e 
uniforme em toda a União. Para o efeito, é necessário adaptar os instrumentos jurídicos da 
                                               
1  DT/905569PT.doc
2  DT/905569PT.doc
3  PA/918358PT.doc
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UE, em particular o Regulamento (CE) n.º 45/2001, para os tornar inteiramente consentâneos 
com o regulamento geral sobre a proteção de dados antes que este entre em aplicação. O 
relator considera igualmente necessário proceder a um debate mais horizontal sobre a forma 
como resolver a atual proliferação de disposições em matéria de proteção de dados aplicáveis 
às diferentes agências da UE (como a Europol e a Eurojust) e assegurar a coerência com o 
pacote relativo à proteção de dados (artigo 2.º, alínea b), e artigo 89.º-A). 

O relator lamenta profundamente que a proposta da Comissão não contemple a cooperação no 
domínio da aplicação da lei (relativamente à qual é proposta uma diretiva separada). Este 
facto gera insegurança jurídica no que se refere aos direitos e obrigações em casos ambíguos, 
como, por exemplo, os casos em que as autoridades responsáveis pela aplicação da lei têm 
acesso a dados comerciais para fins de aplicação da lei e as transferências entre as autoridades 
que são responsáveis pela aplicação da lei e as que não são. O relatório sobre a proposta de 
diretiva aborda estas questões e propõe alterações. O regulamento especifica que a exclusão 
do âmbito de aplicação do regulamento apenas abrange as autoridades públicas responsáveis 
pela aplicação da lei (e as não entidades privadas) e que a legislação aplicável deve prever 
salvaguardas adequadas, baseadas nos princípios da necessidade e proporcionalidade (artigo 
2.º, alínea e), e artigo 21.º).

O âmbito territorial do regulamento é um aspeto importante para a aplicação coerente da 
legislação da UE em matéria de proteção de dados. O relator gostaria de clarificar que o 
regulamento deve também ser aplicável a um responsável pelo tratamento não estabelecido na 
União sempre que as atividades de tratamento visem a oferta de bens ou serviços a titulares de 
dados na União, independentemente da necessidade ou não de pagamento desses bens ou 
serviços ou do controlo desses titulares de dados (artigo 3.º, n.º 2). 

O regulamento deve ser exaustivo também no que se refere à segurança jurídica. O amplo 
recurso a atos delegados e de execução é contrário a este objetivo. O relator propõe, por isso, 
a supressão de uma série de disposições que conferem à Comissão o poder de adotar atos 
delegados. No entanto, para garantir a segurança jurídica sempre que possível, o relator 
substituiu vários atos inserindo uma formulação mais detalhada no regulamento (por exemplo, 
artigo 6.º, n.º 1-B, artigo 15.º e artigo 35.º, n.º 10). Noutros casos, o relator propõe confiar ao 
Comité Europeu para a Proteção de Dados a tarefa de especificar com maior detalhe os 
critérios e requisitos de uma determinada disposição em vez de conferir à Comissão o poder 
de adotar atos delegados. Isso deve-se ao facto de, nesses casos, a questão se relacionar com a 
cooperação entre as autoridades nacionais de proteção de dados, que estão melhor colocadas 
para determinar os princípios e as práticas a aplicar (por exemplo, artigo 23.º, n.º 3, artigo 
30.º, n.º 3, artigo 42.º, n.º 3, artigo 44.º, n.º 7, e artigo 55.º, n.º 10).

Reforçar os direitos das pessoas

Dado que o regulamento dá aplicação a um direito fundamental, é rejeitada qualquer limitação 
do seu âmbito de aplicação material, em particular no que se refere à definição de "dados 
pessoais", por exemplo, através da introdução de elementos subjetivos relacionados com os 
esforços que o responsável pelo tratamento deve efetuar para identificar os dados pessoais. O 
conceito de dados pessoais é clarificado mediante critérios objetivos (artigo 4.º, n.º 1, e 
considerandos 23 e 24). É possível abordar as legítimas preocupações relativas a modelos de 



negócio específicos sem negar às pessoas os seus direitos fundamentais. Neste contexto, o 
relator encoraja a utilização dos serviços com recurso a pseudónimos e ao anonimato. No caso 
da utilização de dados com pseudónimo, as obrigações do responsável pelo tratamento podem 
ser flexibilizadas (artigo 4.º, ponto 2-A, artigo 10.º e considerando 23).

O consentimento deve continuar a ser a pedra angular da abordagem da UE em relação à 
proteção de dados, dado tratar-se da melhor forma de as pessoas controlarem as atividades de 
tratamento de dados. A informação destinada aos titulares de dados deve ser apresentada de 
forma facilmente compreensível, por exemplo, através de logótipos e ícones normalizados 
(artigo 11.º, n.ºs 2-A e 2-B). As normas técnicas que exprimem a vontade clara dos titulares 
de dados podem ser vistas como uma forma válida de consentimento explícito (artigo 7.º, 2-A, 
e artigo 23.º). 

Para assegurar que as atividades de definição de perfis beneficiem de um consentimento 
informado, estas têm de ser definidas e regulamentadas (artigo 4.º, ponto 3-B, artigo 14.º, n.º 
1, alíneas g), g-A) e g-B), artigo 15.º, n.º 1, e artigo 20.º). É necessário definir claramente 
outros fundamentos jurídicos para o tratamento de dados, que não o consentimento, em 
particular os "interesses legítimos" do responsável pelo tratamento (alteração que substitui o 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f), por um novo artigo 6.º, n.ºs 1-A, 1-B e 1-C). 

A limitação de finalidades é um elemento fundamental da proteção de dados, pois protege os 
titulares de dados de um prolongamento não previsível do tratamento dos seus dados. A 
mudança de finalidade dos dados após a sua recolha não deve ser possível apenas com base 
num interesse legítimo do responsável pelo tratamento de dados. O relator propõe, por 
conseguinte, a supressão do artigo 6.º, n.º 4, em vez do seu alargamento.

O relator apoia o reforço do direito de acesso com direito à portabilidade dos dados, ou seja, a 
possibilidade de transferir dados de uma plataforma para outra. Na era digital, os titulares de 
dados, também no seu papel de consumidores, podem legitimamente esperar receber 
informações de caráter pessoal num formato eletrónico de utilização corrente (artigo 15.º, n.º 
2-A). Por esta razão, é proposta a fusão dos artigos 15.º e 18.º.

O direito ao apagamento e o direito de retificação continuam a ser importantes para os 
titulares de dados, já que é divulgada cada vez mais informação cujo conteúdo pode ter 
impactos significativos. O "direito a ser esquecido" deve ser entendido nesta ótica; as 
alterações propostas clarificam esses direitos no contexto digital, mantendo ao mesmo tempo 
a derrogação geral no que diz respeito à liberdade de expressão. No caso dos dados 
transferidos para terceiros ou publicados sem uma base jurídica adequada, o responsável 
inicial pelo tratamento dos dados deve ser obrigado a informar do facto esses terceiros e 
garantir que os dados sejam apagados. No entanto, nos casos em que uma pessoa tenha 
concordado com a publicação dos seus dados, o "direito a ser esquecido" não é legítimo nem 
realista (artigo 17.º, considerando 54). 

O direito de oposição ao tratamento de dados pessoais deve ser sempre exercido de forma 
gratuita e deve ser explicitamente comunicado ao titular de dados numa linguagem clara, 
simples e adaptada à pessoa em causa. É igualmente necessário prever melhores 
possibilidades de recurso efetivo, nomeadamente por associações que agem no interesse 
público (artigos 73.º e 76.º).

Desenvolver a dimensão do mercado interno e assegurar uma melhor aplicação das 
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normas de proteção de dados

O relator acolhe favoravelmente a proposta de transferência das obrigações de notificação às 
autoridades de proteção de dados (APD) para a responsabilização prática e os delegados para 
a proteção de dados das empresas. A proposta de regulamento pode ser simplificada através 
da fusão dos direitos à informação e das obrigações de documentação, que, na sua essência, 
constituem duas faces da mesma moeda. Uma tal medida reduzirá os encargos administrativos 
impostos aos responsáveis pelo tratamento dos dados e tornará mais fácil a compreensão e o 
exercício dos direitos por parte das pessoas (artigos 14.º e 28.º). Na era da computação em 
nuvem, o limiar para a designação obrigatória de um delegado para a proteção de dados não 
deve basear-se na dimensão da empresa, mas na importância do tratamento dos dados 
(categoria dos dados pessoais, tipo de atividade de tratamento e número de pessoas cujos 
dados são objeto de tratamento) (artigo 35.º). Esclarece-se que a função de delegado para a 
proteção de dados pode ser exercida a tempo parcial, tendo em conta a dimensão da empresa e 
o volume de dados objeto de tratamento (considerando 75).

A proteção de dados desde a conceção e por defeito é saudada como sendo a inovação central 
da reforma. Esta inovação permitirá garantir que apenas sejam efetivamente tratados os dados 
necessários a um fim específico. Os produtores e os prestadores de serviços são instados a dar 
execução às medidas adequadas. O Comité Europeu para a Proteção de Dados deve ser 
incumbido da tarefa de fornecer orientações adicionais (artigo 23.º). As alterações sobre as 
avaliações de impacto na vida privada têm por objetivo precisar as situações em que essas 
avaliações devem ser realizadas (artigo 33.º, n.º 2) e os elementos a avaliar (artigo 33.º, n.º 3). 

O relator propõe que o prazo de notificação de uma violação de dados pessoais à autoridade 
de controlo passe de 24 para 72 horas. Além disso, para evitar a "fadiga das notificações" para 
os titulares de dados, estes só devem ser notificados nos casos em que a violação de dados 
seja suscetível de afetar negativamente a proteção dos dados pessoais ou a privacidade dos 
titulares dos dados, por exemplo, em caso de roubo ou usurpação de identidade, prejuízos 
financeiros, danos físicos, humilhações ou danos significativos para a reputação. A 
notificação deve também incluir uma descrição da natureza da violação dos dados pessoais e 
informações sobre os direitos dos titulares dos dados, incluindo o direito de recurso (artigos 
31.º e 32.º). No que se refere às notificações de violações de dados, às avaliações de impacto e 
ao direito ao apagamento e a ser esquecido, propõe-se que a Comissão adote atos delegados 
antes da data de aplicação do regulamento, a fim de garantir a segurança jurídica (artigo 86.º, 
n.º 5-A).

Apoia-se os códigos de conduta, bem como a certificação e os selos, mas é igualmente 
necessário prever incentivos à criação e aplicação de regras mais claras sobre os princípios 
que devem conter e as consequências quanto à legalidade do tratamento dos dados, às 
responsabilidades e a questões conexas. Os códigos de conduta que a Comissão declarar 
serem compatíveis com o regulamento conferem direitos efetivos aos titulares dos dados. Os 
selos de certificação devem definir o procedimento formal para a emissão e revogação do selo 
e assegurar o respeito dos princípios em matéria de proteção de dados e os direitos dos 
titulares dos dados (artigos 38.º e 39.º).  

O regulamento deve garantir um quadro de trabalho uniforme para todas as autoridades de 



proteção de dados (APD). Para que este funcione, é fundamental que as APD, que devem ser 
totalmente independentes, disponham de recursos suficientes para o exercício eficaz das suas 
funções (artigo 47.º). A cooperação entre as APD será igualmente reforçada no âmbito do 
Comité Europeu para a Proteção de Dados, que substituirá o atual Grupo de Trabalho do 
artigo 29.º. O relator considera que o mecanismo previsto de cooperação e de controlo da 
coerência entre as APD nacionais representa um grande passo para uma aplicação coerente da 
legislação relativa à proteção de dados em toda a UE. Contudo, o modelo proposto pela 
Comissão não assegura a necessária independência das APD. Após uma avaliação das 
diferentes opções, é proposto um mecanismo alternativo que mantém a ideia de uma APD 
principal, mas também conta com a estreita cooperação entre APD para garantir a coerência 
(artigos 51.º e 54.º-A). Em particular, uma APD é competente para supervisionar as operações 
de tratamento efetuadas no seu território ou que afetem titulares de dados residentes no seu 
território. No caso das atividades de tratamento de um responsável pelo tratamento ou de um 
subcontratante estabelecido em mais de um Estado-Membro ou que afetem titulares de dados 
em vários Estados-Membros, a APD do estabelecimento principal será a autoridade principal 
que servirá de ponto de contacto único para o responsável pelo tratamento ou para o 
subcontratante ("balcão único"). A autoridade principal garantirá a coordenação com as 
autoridades envolvidas e consultará as restantes autoridades antes de adotar uma medida. O 
Comité Europeu para a Proteção de Dados designará a autoridade principal em casos de 
dúvida ou quando as APD não cheguem a acordo. Quando uma APD envolvida num processo 
não concordar com o projeto de medida proposto pela autoridade principal, o Comité Europeu 
para a Proteção de Dados emitirá um parecer. Se a autoridade principal não tiver a intenção de 
se conformar a este parecer, informará do facto o Comité Europeu para a Proteção de Dados e 
apresentará um parecer fundamentado. O Comité Europeu para a Proteção de Dados pode 
adotar, por maioria qualificada, uma decisão final que será juridicamente vinculativa para a 
autoridade de controlo. Esta decisão poder ser sujeita a revisão judicial (artigos 45.º-A, 55.º e 
58.º). A Comissão também pode recorrer desta decisão para o Tribunal de Justiça da União 
Europeia e requerer a suspensão da medida (artigo 61.º-A). 

O relator defende o reforço das APD no que diz respeito aos poderes de investigação e às 
sanções. A proposta da Comissão é, contudo, demasiado prescritiva. O relator propõe um 
regime simplificado que confira maior poder discricionário às APD e, ao mesmo tempo, 
atribua ao Comité Europeu para a Proteção de Dados o papel de garantir a coerência na 
aplicação da proteção de dados (artigos 52.º, 53.º, 78.º e 79.º). O sistema de sanções é 
igualmente clarificado graças à inclusão de vários critérios que devem ser tidos em conta para 
a determinação do nível da multa que uma APD pode impor. 

Reforço da dimensão global

É mantido o poder da Comissão de adotar decisões que reconheçam a adequação ou a não 
adequação de um país terceiro, de um território de um país terceiro e de organizações 
internacionais. No entanto, o relator rejeita a nova opção proposta de reconhecimento da 
adequação de setores de países terceiros, dado que tal aumentaria a insegurança jurídica e 
comprometeria o objetivo da União de dispor de um quadro internacional para a proteção de 
dados harmonizado e coerente. Os critérios para a avaliação da adequação de um país terceiro 
são reforçados (artigo 41.º, n.º 2). Propõe-se igualmente que a constatação de adequação por 
parte da Comissão seja feita por meio de um ato delegado e não de um ato de execução, para 
que o Conselho e o Parlamento possam exercer o seu direito de controlo (artigo 41.º, n.ºs 3 e 
5).
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Na ausência de uma decisão de adequação que garanta um nível suficiente de proteção e 
salvaguardas, o responsável pelo tratamento ou o subcontratante devem tomar medidas de 
salvaguarda adequadas, como regras vinculativas para empresas e cláusulas-tipo de proteção 
de dados adotadas pela Comissão ou por uma autoridade de controlo. As alterações relativas 
ao artigo 41.º, n.º 1-A, e ao artigo 42.º clarificam e especificam as salvaguardas essenciais que 
estes instrumentos devem conter. 

É proposto um novo artigo 43.º-A para contemplar a questão levantada pelos pedidos de 
acesso a dados pessoais armazenados e tratados na UE, apresentados por autoridades públicas 
ou tribunais de países terceiros. A autoridade de proteção de dados só deve autorizar a 
transferência depois de verificar que a mesma cumpre o regulamento e, em particular, o artigo 
44.º, n.º 1, alíneas d) ou e).  Esta questão ganhará ainda mais importância com o crescimento 
da computação em nuvem e deve ser tida em conta no regulamento em apreço. 

Síntese

O relator apoia o objetivo de reforço do direito à proteção dos dados pessoais, embora 
garantindo um quadro jurídico unificado e reduzindo os encargos administrativos impostos 
aos responsáveis pelo tratamento dos dados. Propõe que o papel desempenhado pela 
Comissão em termos de aplicação seja limitado ao mínimo possível, clarificando elementos 
essenciais no texto do próprio regulamento e deixando a sua aplicação prática ao mecanismo 
de cooperação entre as autoridades de proteção de dados. Propõe que seja colocada maior 
ênfase na utilização de medidas de caráter tecnológico para proteger os dados pessoais e 
assegurar o cumprimento das regras, em articulação com a concessão de incentivos aos 
responsáveis pelo tratamento sempre que apliquem tais medidas. De acordo com a abordagem 
baseada na responsabilização, é reforçado o papel dos delegados para a proteção de dados das 
empresas e reduzida a necessidade de consulta prévia das autoridades de controlo. As 
instituições, os órgãos e as agências da União devem, a médio prazo, ser integrados no mesmo 
quadro regulamentar. Se o Parlamento, o Conselho e a Comissão puderem apoiar estes 
elementos, o novo quadro jurídico para a proteção de dados permitirá a realização de 
melhorias que beneficiarão tanto as pessoas a título individual como os responsáveis pelo 
tratamento dos dados e servirá para os próximos anos.

Durante o extenso trabalho com relatores-sombra de todos os grupos políticos e com relatores 
de parecer, o relator elaborou um número importante de alterações que refletem os debates 
levados a cabo entre os colegas envolvidos. O presente relatório integra vários compromissos, 
especialmente em relação aos princípios, aos fundamentos legais do tratamento de dados 
pessoais, aos direitos dos titulares dos dados, às disposições aplicáveis aos responsáveis pelo 
tratamento e aos subcontratantes, ao mecanismo de controlo da coerência e às sanções. O 
relator espera que as suas propostas constituam uma boa base para um rápido acordo no 
Parlamento Europeu e para as negociações com o Conselho durante a Presidência irlandesa.


