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ALTERAÇÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 

e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as 

seguintes alterações: 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) As cadeias de valor de dados 

assentam em diferentes atividades 

relacionadas com os dados: criação e 

recolha de dados; agregação e organização 

de dados; armazenamento e tratamento de 

dados; análise, comercialização e 

distribuição de dados; utilização e 

reutilização de dados. O funcionamento 

eficaz e eficiente do armazenamento de 

dados e de outros tratamentos constitui 

um alicerce fundamental para qualquer 

cadeia de valor de dados. No entanto, esse 

funcionamento eficaz e eficiente e o 

desenvolvimento da economia dos dados 

na União são postos em causa, em 

particular, por dois tipos de obstáculos para 

a mobilidade dos dados e o mercado 

interno. 

(2) As cadeias de valor de dados 

assentam em diferentes atividades 

relacionadas com os dados: criação e 

recolha de dados; agregação e organização 

de dados; processamento; análise, 

comercialização e distribuição de dados; 

utilização e reutilização de dados. O 

funcionamento eficaz e eficiente do 

processamento constitui um alicerce 

fundamental para qualquer cadeia de valor 

de dados. No entanto, esse funcionamento 

eficaz e eficiente e o desenvolvimento da 

economia dos dados na União são postos 

em causa, em particular, por dois tipos de 

obstáculos para a mobilidade dos dados e o 

mercado interno. 

Justificação 

A definição de «processamento» adicionada ao artigo 3.º inclui o “armazenamento de 

dados”. (Esta modificação aplica-se à totalidade do texto legislativo em causa; A sua 

aprovação implicará as correspondentes modificações. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 3 
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Texto da Comissão Alteração 

(3) A liberdade de estabelecimento e a 

livre prestação de serviços, consagradas 

no Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia, aplicam-se aos serviços de 

armazenamento ou de outro tratamento 
de dados. Todavia, a prestação destes 

serviços é dificultada ou, nalguns casos, 

impedida por determinadas disposições 

nacionais que exigem que os dados estejam 

localizados num território específico. 

(3) A liberdade de estabelecimento e a 

livre prestação de serviços, estipuladas nos 

artigos 26.º, 49.º a 55.º e 56.º a 62.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

Europeia (TFUE), aplicam-se aos serviços 

de processamento, incluindo a 

portabilidade de dados. Todavia, a 

prestação destes serviços é dificultada ou, 

nalguns casos, impedida por determinadas 

disposições nacionais que exigem que os 

dados estejam localizados num território 

específico. 

Justificação 

O artigo 6.º estabelece os aspetos técnicos da portabilidade dos dados. O projeto de 

regulamento não fornece uma definição do direito de portação de dados, nem uma definição 

de portabilidade de dados propriamente dita. Por conseguinte, para que o artigo 6.º se 

aplique, devemos inscrever a portabilidade dos dados como um serviço abrangido pelo 

âmbito do Tratado no que respeita ao exercício da liberdade de prestação de serviços. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) A combinação destes obstáculos 

gera falta de concorrência entre os 

prestadores de serviços em nuvem na 

Europa, diversos problemas de 

“vinculação a um prestador” e uma grave 

deficiência ao nível da mobilidade de 

dados. Do mesmo modo, as políticas de 

localização de dados comprometem a 

capacidade das empresas de investigação 

e desenvolvimento de facilitarem a 

colaboração entre empresas, 

universidades e outras organizações de 

investigação para estimularem a sua 

própria inovação. 
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Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 7-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (7-A) À imagem das empresas e dos 

consumidores, as autoridades públicas e 

os órgãos dos Estados-Membros devem 

tirar proveito de uma maior liberdade de 

escolha relativamente aos prestadores de 

serviços de dados, de preços mais 

competitivos e de uma prestação de 

serviços aos cidadãos mais eficaz. Tendo 

em conta as grandes quantidades de 

dados que as autoridades e os órgãos 

públicos gerem, as autoridades públicas 

devem dar o exemplo, utilizando serviços 

de dados na UE relativos a dados não 

pessoais e abster-se de impor restrições 

injustificadas em matéria de localização 

dos dados quando utilizam os serviços de 

dados do setor privado. 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 10 

 

Texto da Comissão Alteração 

(10) Nos termos do Regulamento (UE) 

2016/679, os Estados-Membros não podem 

restringir nem proibir a livre circulação de 

dados pessoais no interior da União por 

motivos relacionados com a proteção das 

pessoas singulares no que respeita ao 

tratamento de dados pessoais. O presente 

regulamento estabelece o mesmo princípio 

de livre circulação no interior da União 

relativamente aos dados não pessoais, com 

exceção dos casos em que se justifique 

uma restrição ou proibição por motivos de 

segurança. 

(10) Nos termos do Regulamento (UE) 

2016/679, os Estados-Membros não podem 

restringir nem proibir a livre circulação de 

dados pessoais no interior da União por 

motivos relacionados com a proteção das 

pessoas singulares no que respeita ao 

tratamento de dados pessoais. O presente 

regulamento estabelece o mesmo princípio 

de livre circulação no interior da União 

relativamente aos dados não pessoais, com 

exceção dos casos em que se justifique 

uma restrição ou proibição por motivos de 

segurança. O Regulamento (UE) 2016/679 

e o presente regulamento estabelecem um 

conjunto coerente de normas que preveem 

a livre circulação de diferentes tipos de 
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dados. Consequentemente, o Regulamento 

(UE) 2016/679 deve ser aplicado aos 

dados pessoais que fazem parte de um 

conjunto, e o presente regulamento, aos 

dados não pessoais de um conjunto. 

Sempre que os dados não pessoais e 

pessoais estejam indissociavelmente 

ligados, é aplicável o presente 

regulamento, sem prejuízo do disposto no 

Regulamento (UE) 2016/679. Além disso, 

o presente regulamento não impõe a 

obrigação de desagregar os conjuntos de 

dados mistos, nem a obrigação de 

armazenar separadamente os diferentes 

tipos de dados. 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Por conseguinte, o presente 

regulamento não deverá reduzir o nível de 

proteção de que beneficiam as pessoas 

singulares ao abrigo do Regulamento 

(UE) 2016/679 e, ao mesmo tempo, deverá 

facilitar a conformidade por parte das 

empresas. Em particular, não deverá 

obstar ao desenvolvimento de empresas 

em fase de arranque e de PME. A 

Comissão deverá, no seu sítio Web, 

fornecer orientações claras para as 

empresas sobre o tratamento jurídico dos 

conjuntos de dados mistos, juntamente 

com informações sobre as possibilidades 

de desagregar os conjuntos de dados 

mistos. A Comissão deverá avaliar a 

aplicação do presente regulamento a 

conjuntos de dados mistos e, se 

necessário, propor outras recomendações 

na sua revisão. 
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Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 12 

 

Texto da Comissão Alteração 

(12) Os requisitos impostos à 

localização dos dados representam um 

obstáculo manifesto à livre prestação de 

serviços de armazenamento ou de outro 

tratamento de dados em toda a União e ao 

mercado interno. Como tal, deveriam ser 

excluídos, salvo quando justificados por 

razões de segurança pública, em 

conformidade com o direito da União, mais 

particularmente o artigo 52.º do Tratado 

sobre o Funcionamento da União Europeia, 

e deveriam observar o princípio da 

proporcionalidade consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Para tornar 

efetivo o princípio do livre fluxo de dados 

não pessoais além-fronteiras, eliminar 

atempadamente os requisitos aplicáveis à 

localização dos dados e permitir, por 

motivos de natureza operacional, o 

armazenamento ou outros tratamentos de 

dados em múltiplas localizações de toda a 

UE, e tendo em conta que o presente 

regulamento prevê medidas destinadas a 

assegurar a disponibilidade dos dados para 

fins de controlo regulamentar, os Estados-

Membros não deveriam poder invocar 

outras justificações além da segurança 

pública. 

(12) Os requisitos impostos à 

localização dos dados representam um 

obstáculo manifesto à livre prestação de 

serviços de processamento em toda a 

União e ao mercado interno. Como tal, 

deveriam ser excluídos, salvo quando 

justificados por razões imperativas de 

segurança pública, em conformidade com o 

direito da União, mais particularmente o 

artigo 52.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, e 

deveriam observar o princípio da 

proporcionalidade consagrado no artigo 5.º 

do Tratado da União Europeia. Para tornar 

efetivo o princípio do livre fluxo de dados 

não pessoais além-fronteiras, eliminar 

atempadamente os requisitos aplicáveis à 

localização dos dados e permitir, por 

motivos de natureza operacional, o 

processamento de dados em múltiplas 

localizações de toda a UE, e tendo em 

conta que o presente regulamento prevê 

medidas destinadas a assegurar a 

disponibilidade dos dados para fins de 

controlo regulamentar, os Estados-

Membros não deveriam poder invocar 

outras justificações além da segurança 

pública. O conceito de «segurança 

pública», na aceção do artigo 52.º do 

TFUE e tal como interpretado pelo 

Tribunal de Justiça, abrange tanto a 

segurança interna como externa de um 

Estado-Membro. O Estado-Membro que 

solicita uma tal derrogação deve 

demonstrar que ela é necessária para 

proteger os seus interesses essenciais de 

segurança. 
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Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Considerando 14 

 

Texto da Comissão Alteração 

(14) Por outro lado, no sentido de 

suprimir os obstáculos que possam existir 

atualmente, os Estados-Membros 

deveriam, durante um período de transição 

de 12 meses, proceder a um exame dos 

requisitos aplicáveis, à escala nacional, à 

localização dos dados e notificar à 

Comissão, juntamente com uma 

justificação, qualquer requisito aplicável à 

localização dos dados que considerassem 

estar em conformidade com o presente 

regulamento. Estas notificações deveriam 

permitir à Comissão apreciar a 

conformidade dos requisitos remanescentes 

em matéria de localização dos dados. 

(14) Por outro lado, no sentido de 

suprimir os obstáculos que possam existir 

atualmente, os Estados-Membros 

deveriam, durante um período de transição 

de 12 meses, proceder a um exame das 

disposições legislativas, regulamentares 

ou administrativas de natureza geral que 

estabelecem os requisitos aplicáveis, à 

escala nacional, à localização dos dados e 

notificar à Comissão, juntamente com uma 

justificação, qualquer requisito aplicável à 

localização dos dados que considerassem 

estar em conformidade com o presente 

regulamento. Estas notificações deveriam 

permitir à Comissão apreciar a 

conformidade dos requisitos remanescentes 

em matéria de localização dos dados e 

adotar pareceres, se for caso disso, 

solicitando a alteração ou revogação de 

tais requisitos de localização dos dados, 

competindo aos Estados-Membros tê-los 

em devida conta. 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) De modo a assegurar a 

transparência dos requisitos em matéria de 

localização dos dados, impostos nos 

Estados-Membros às pessoas singulares e 

coletivas, designadamente prestadores e 

utilizadores de serviços de armazenamento 

ou de outros tratamentos de dados, os 

Estados-Membros deveriam publicar e 

atualizar periodicamente as informações 

sobre as referidas medidas num ponto 

único de informação em linha. No sentido 

de prestar informações adequadas às 

(15) De modo a assegurar a 

transparência dos requisitos em matéria de 

localização dos dados, impostos nos 

Estados-Membros às pessoas singulares e 

coletivas, designadamente prestadores e 

utilizadores de serviços de processamento, 

os Estados-Membros deveriam publicar e 

atualizar periodicamente as informações 

sobre as referidas medidas num ponto 

único de informação em linha. No sentido 

de prestar informações adequadas às 

pessoas singulares e coletivas sobre os 
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pessoas singulares e coletivas sobre os 

requisitos em matéria de localização dos 

dados ao nível da União, os Estados-

Membros deveriam notificar à Comissão os 

endereços dos referidos pontos de 

informação em linha. À Comissão caberia 

publicar estas informações no seu próprio 

sítio Web. 

requisitos em matéria de localização dos 

dados ao nível da União, os Estados-

Membros deveriam notificar à Comissão os 

endereços dos referidos pontos de 

informação em linha. À Comissão caberia 

publicar no seu próprio sítio Web 

informações regularmente atualizadas 

sobre essas medidas nacionais nas suas 

línguas de trabalho/processo, juntamente 

com os endereços dos pontos de contacto 

únicos dos Estados-Membros. 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) No sentido de tirar o máximo 

partido do ambiente concorrencial, os 

utilizadores profissionais deveriam ter a 

possibilidade de efetuar escolhas 

fundamentadas e de comparar facilmente 

as componentes individuais dos vários 

serviços de armazenamento ou de outros 

tratamentos de dados oferecidos no 

mercado interno, inclusive no que se refere 

às condições contratuais da portabilidade 

dos dados na cessação de um contrato. Para 

corresponder ao potencial de inovação do 

mercado e ter em conta a experiência e os 

conhecimentos dos prestadores e 

utilizadores profissionais de serviços de 

armazenamento ou de outros tratamentos 

de dados, os requisitos pormenorizados de 

informação e funcionamento relativos à 

portabilidade dos dados deveriam ser 

definidos pelos intervenientes no mercado 

através de autorregulação, com o apoio e a 

mediação da Comissão, sob a forma de 

códigos de conduta da União que poderiam 

eventualmente incluir modelos de cláusulas 

contratuais. No entanto, caso estes códigos 

não sejam estabelecidos e efetivamente 

aplicados dentro de um prazo razoável, a 

Comissão deveria reexaminar a situação. 

(21) No sentido de tirar o máximo 

partido do ambiente concorrencial, os 

utilizadores profissionais deveriam ter a 

possibilidade de efetuar escolhas 

fundamentadas e de comparar facilmente 

as componentes individuais dos vários 

serviços de armazenamento ou de outros 

tratamentos de dados oferecidos no 

mercado interno, inclusive no que se refere 

às condições contratuais da portabilidade 

dos dados na cessação de um contrato. Para 

corresponder ao potencial de inovação do 

mercado e ter em conta a experiência e os 

conhecimentos dos prestadores e 

utilizadores profissionais de serviços de 

armazenamento ou de outros tratamentos 

de dados, os requisitos pormenorizados de 

informação e funcionamento relativos à 

portabilidade dos dados deveriam ser 

definidos pelos intervenientes no mercado 

através de autorregulação, com o apoio e a 

mediação da Comissão, sob a forma de 

códigos de conduta da União que poderiam 

eventualmente incluir modelos de cláusulas 

contratuais. Estes códigos de conduta 

devem estipular que a vinculação a um 

prestador não é uma prática comercial 

aceitável, devem empregar normas e 

especificações abertas e facilitar as 

tecnologias que proporcionam maior 
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confiança, como a criptografia. A 

Comissão deve incentivar a consulta de 

todas as partes interessadas, tais como os 

utilizadores e os fornecedores de serviços 

em nuvem, independentemente da sua 

dimensão, incluindo as empresas em fase 

de arranque e as PME, durante a 

elaboração do presente código de conduta 

autorregulador. No entanto, caso estes 

códigos não sejam estabelecidos e 

efetivamente aplicados dentro do prazo 

estabelecido, a Comissão deveria 

reexaminar a situação e avaliar a 

necessidade de apresentar propostas 

legislativas tendentes a reduzir 

eficazmente os obstáculos à portabilidade 

de dados. 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) Aquando do tratamento de dados, 

os utilizadores profissionais também 

devem poder receber dados num formato 

interoperável estruturado, de uso corrente 

e de leitura automática, e transmiti-los ou 

obter a sua transmissão diretamente de 

um tratamento de dados para outro ou 

para um serviço de processamento. Os 

prestadores de serviços devem ser 

incentivados a desenvolver formatos 

interoperáveis, recorrendo a normas e 

especificações abertas que permitam a 

portabilidade dos dados. 

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Considerando 23 

 

Texto da Comissão Alteração 

(23) A fim de garantir a aplicação (23) A fim de garantir a aplicação 
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efetiva do procedimento de assistência 

entre as autoridades competentes dos 

Estados-Membros, a Comissão poderá 

adotar atos de execução que estabeleçam 

formulários normalizados, as línguas dos 

pedidos, os prazos e outros pormenores dos 

procedimentos relativos aos pedidos de 

assistência. Essas competências deveriam 

ser exercidas em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho40. 

efetiva do procedimento de assistência 

entre as autoridades competentes dos 

Estados-Membros, a Comissão poderá 

adotar atos de execução que estabeleçam 

formulários normalizados, formatos e 

canais de transmissão, as línguas dos 

pedidos, os prazos e outros pormenores dos 

procedimentos relativos aos pedidos de 

assistência. Essas competências deveriam 

ser exercidas em conformidade com o 

Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho40.  

_________________ _________________ 

40Regulamento (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 (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

40Regulamento (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 (JO L 55 de 

28.2.2011, p. 13). 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) A promoção da confiança na 

segurança do armazenamento ou de outros 

tipos de tratamento de dados a nível 

transfronteiriço deveria reduzir a tendência 

dos intervenientes no mercado e do setor 

público para utilizarem a localização dos 

dados como fator de salvaguarda da 

segurança dos dados. Deveria também 

melhorar a segurança jurídica das empresas 

em relação aos requisitos de segurança 

aplicáveis, quando da externalização das 

suas atividades de armazenamento ou de 

outros tratamentos de dados, inclusive 

para prestadores de serviços localizados 

noutros Estados-Membros. 

(24) A promoção da confiança na 

segurança do processamento a nível 

transfronteiriço deveria reduzir a tendência 

dos intervenientes no mercado e do setor 

público para utilizarem a localização dos 

dados como fator de salvaguarda da 

segurança dos dados. Deveria também 

melhorar a segurança jurídica das empresas 

em relação aos requisitos de segurança 

aplicáveis, quando da externalização das 

suas atividades de processamento, 

inclusive para prestadores de serviços 

localizados noutros Estados-Membros, e 

ter em conta a atual rápida evolução de 

novas tecnologias, de modo a adaptar-se 

prontamente às mesmas. Para o efeito, os 

Estados-Membros devem evitar legislação 

intrusiva que ponha em causa a 
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segurança, a integridade ou a 

autenticidade dos dados, e os prestadores 

de serviços devem usar as tecnologias de 

ponta disponíveis para implementar 

práticas e políticas de segurança e 

privacidade desde a conceção. A 

facilidade de troca de prestador de 

serviços e a portabilidade dos dados 

também são fatores que aumentam a 

confiança, pelo que devem ser garantidos. 

Justificação 

A confiança é considerada o maior entrave não jurídico no âmbito da utilização de serviços 

em nuvem. Por conseguinte, o reforço da confiança deve ser um objetivo do presente texto. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 29 

 

Texto da Comissão Alteração 

(29) O presente regulamento respeita os 

direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, designadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, e deveria ser interpretado 

e aplicado em conformidade com esses 

direitos e princípios, nomeadamente os 

direitos à proteção dos dados pessoais 

(artigo 8.º), a liberdade de empresa 

(artigo 16.º) e a liberdade de informação 

(artigo 11.º). 

(29) O presente regulamento não deve 

prejudicar outros regulamentos aplicáveis 

relativos ao tratamento de dados, respeita 

os direitos fundamentais e observa os 

princípios reconhecidos, designadamente, 

na Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia, e deveria ser interpretado 

e aplicado em conformidade com esses 

direitos e princípios, nomeadamente os 

direitos à proteção dos dados pessoais 

(artigo 8.º), a liberdade de empresa (artigo 

16.º) e a liberdade de informação (artigo 

11.º). 

Justificação 

Para evitar estabelecer uma hierarquia de textos jurídicos e para melhorar a execução dos 

direitos fundamentais, é necessária uma interpretação estrita. 
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Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento aplica-se 

ao armazenamento ou outro tratamento de 

dados eletrónicos que não são dados 

pessoais na União, que seja: 

1. O presente regulamento aplica-se 

ao tratamento de dados eletrónicos que não 

são dados pessoais na União, que seja: 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Prestado como serviço a 

utilizadores residentes ou estabelecidos na 

União, independentemente de o prestador 

estar ou não estabelecido na União; ou 

(a) Prestado como serviço a 

utilizadores, sejam eles uma entidade 

privada ou pública ou uma autoridade 

pública, residentes ou estabelecidos na 

União, independentemente de o prestador 

estar ou não estabelecido na União; ou 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A. No caso dos conjuntos de dados 

mistos, o Regulamento (UE) 2016/679 

deve ser aplicado aos dados pessoais que 

fazem parte de um conjunto, e o presente 

regulamento deve ser aplicado aos dados 

não pessoais do conjunto. Sempre que os 

dados pessoais e não pessoais estejam 

indissociavelmente ligados, é aplicável o 

presente regulamento, sem prejuízo do 

disposto no Regulamento (UE) 2016/679. 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. «Armazenamento de dados», 

qualquer armazenamento de dados em 

formato eletrónico; 

2. «Processamento», qualquer 

operação ou conjunto de operações 

efetuadas ou não através de 

procedimentos automatizados e aplicadas 

a dados ou conjuntos de dados em formato 

eletrónico, tais como a recolha, o registo, 

a organização, a estruturação, o 

armazenamento, a adaptação ou 

alteração, a recuperação, a consulta, a 

utilização, a divulgação por transmissão, 

por difusão ou por qualquer outra forma 

de disponibilização, a comparação ou 

interconexão, a limitação, o apagamento 

ou a destruição; 

 (Esta modificação aplica-se à totalidade 

do texto legislativo em causa; a sua 

adoção impõe adaptações técnicas em 

todo o texto). 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. «Prestador», uma pessoa singular 

ou coletiva que presta serviços de 

armazenamento ou de outro tipo de 

tratamento de dados; 

4. «Prestador», uma pessoa singular 

ou coletiva que presta serviços de 

processamento; 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. «Requisito em matéria de 

localização dos dados», qualquer 

5. «Requisito em matéria de 

localização dos dados», qualquer 
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obrigação, proibição, condição, limitação 

ou outra exigência prevista nas disposições 

legislativas, regulamentares ou 

administrativas dos Estados-Membros que 

exija a localização do armazenamento ou 

de outros tipos de tratamento de dados no 

território de um Estado-Membro específico 

ou restrinja o armazenamento ou outros 

tipos de tratamento de dados em qualquer 

outro Estado-Membro; 

obrigação, proibição, condição, limitação 

ou outra exigência prevista nas disposições 

ou práticas legislativas, regulamentares ou 

administrativas, incluindo em matéria de 

adjudicação de contratos públicos dos 

Estados-Membros, impostas pelas 

administrações locais, centrais ou 

regionais ou por entidades públicas, que 

exija a localização do processamento no 

território de um Estado-Membro específico 

ou restrinja o armazenamento ou outros 

tipos de tratamento de dados em qualquer 

outro Estado-Membro; 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. «Autoridade competente», uma 

autoridade de um Estado-Membro 

habilitada a obter acesso a dados 

armazenados ou tratados por pessoas 

singulares ou coletivas para efeitos do 

exercício das suas funções oficiais, nos 

termos do direito nacional ou do direito da 

União; 

6. «Autoridade competente», uma 

autoridade de um Estado-Membro 

habilitada a obter acesso a dados tratados 

por pessoas singulares ou coletivas para 

efeitos do exercício das suas funções 

oficiais, nos termos do direito nacional ou 

do direito da União; 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. «Utilizador», uma pessoa singular 

ou coletiva que utiliza ou solicita um 

serviço de armazenamento ou de outro 

tratamento de dados; 

7. «Utilizador», uma pessoa singular 

ou coletiva que utiliza ou solicita um 

serviço de tratamento de dados; 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração 

1. A localização de dados para efeitos 

do seu armazenamento ou outro 

tratamento no espaço da União não pode 

ser restringida ao território de um Estado-

Membro específico, assim como não pode 

ser proibido ou restringido o 

armazenamento ou outro tratamento de 

dados em qualquer outro Estado-Membro, 

salvo quando justificado por razões de 

segurança pública. 

1. São proibidos os requisitos de 

localização de dados, a menos que se 

justifiquem em razão de uma ameaça 

comprovada e grave para a segurança 

pública e constituam medidas adequadas 

e proporcionadas. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. No prazo de 12 meses após o início 

da aplicação do presente regulamento, os 

Estados-Membros devem assegurar a 

revogação de todos os requisitos em 

matéria de localização dos dados que não 

cumpram o disposto no n.º 1. Se um 

Estado-Membro considerar que um 

requisito em matéria de localização dos 

dados está em conformidade com o n.º 1 e 

deve, por conseguinte, permanecer em 

vigor, deve notificar essa medida à 

Comissão, juntamente com uma 

justificação para manter o requisito em 

vigor. 

3. No prazo de 12 meses após o início 

da aplicação do presente regulamento, os 

Estados-Membros devem assegurar a 

revogação de todos os requisitos em 

matéria de localização dos dados que não 

cumpram o disposto no n.º 1. Se, no final 

desse período, um Estado-Membro 

considerar que um requisito em matéria de 

localização dos dados está em 

conformidade com o n.º 1 e deve, por 

conseguinte, permanecer em vigor, deve 

notificar essa medida à Comissão, 

juntamente com uma justificação para 

manter o requisito em vigor. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Sem prejuízo do artigo 258.º do 

TFUE, a Comissão deve – no prazo de 

três meses a contar da data de receção 

dessa notificação – examinar a 
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conformidade dessa medida com o n.º 1 

do presente artigo e, se for caso disso, 

adotar um parecer solicitando ao Estado-

Membro em causa que altere ou revogue 

a medida. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. Cada Estado-Membro deve 

comunicar à Comissão o endereço do 

respetivo ponto de informação único a que 

se refere o n.º 4. A Comissão deve publicar 

no seu sítio Web hiperligações para os 

referidos pontos de informação. 

5. Cada Estado-Membro deve 

comunicar à Comissão o endereço do 

respetivo ponto de informação único a que 

se refere o n.º 4. A Comissão deve publicar 

no seu sítio Web informações 

regularmente atualizadas nas suas 

línguas de trabalho/processo sobre as 

medidas nacionais referidas nos n.ºs 2 e 3, 

bem como os endereços dos pontos de 

contacto únicos em linha dos Estados-

Membros. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. A Comissão publica no seu sítio 

Web orientações para os fornecedores e 

os utilizadores do processamento de dados 

sobre a aplicação do presente 

regulamento, incluindo informações 

sobre o tratamento jurídico dos diferentes 

tipos de conjuntos de dados. 

 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve incentivar e 

viabilizar a elaboração de códigos de 

conduta de autorregulação ao nível da 

União, a fim de estabelecer orientações 

sobre boas práticas que facilitem a 

mudança de prestador e de assegurar que 

os prestadores transmitem aos utilizadores 

profissionais informação suficientemente 

circunstanciada, clara e transparente 

antes da celebração de um contrato de 

armazenamento e tratamento de dados, 

relativamente aos seguintes aspetos: 

1. A Comissão deve incentivar e 

viabilizar a elaboração de códigos de 

conduta de autorregulação ao nível da 

União, com base no princípio da 

interoperabilidade, com vista a definir 

orientações que abranjam os seguintes 

aspetos: 

 

Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-a) As melhores práticas para facilitar 

a mudança de prestador e a portabilidade 

de dados num formato estruturado, com 

normas abertas de uso corrente e de 

leitura automática, concedendo ao 

utilizador tempo suficiente para proceder 

a tais operações; e 

 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Os processos, requisitos técnicos, 

prazos e encargos aplicáveis no caso de um 

utilizador profissional pretender mudar 

para outro prestador ou aplicar a portação 

dos dados novamente para os seus próprios 

sistemas informáticos, incluindo: os 

processos e a localização de eventuais 

cópias de segurança de dados, os formatos 

e suportes de dados disponíveis, a 

(a) Os requisitos mínimos de 

informação para garantir que os 

utilizadores profissionais, antes de 

assinarem um contrato de tratamento de 

dados, recebam informações 

suficientemente pormenorizadas, claras e 

transparentes sobre os processos, os 

requisitos técnicos, os prazos e os encargos 

aplicáveis no caso de um utilizador 
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configuração informática e a largura 

mínima de banda de rede; o período 

necessário antes de se iniciar o processo de 

portação e o período durante o qual os 

dados estão disponíveis para portação; e as 

garantias de acesso aos dados em caso de 

falência do prestador; e 

profissional pretender mudar para outro 

prestador ou aplicar a portabilidade dos 

dados novamente para os seus próprios 

sistemas informáticos, incluindo: os 

processos e a localização de eventuais 

cópias de segurança de dados, os formatos 

e suportes de dados disponíveis, a 

configuração informática e a largura 

mínima de banda de rede; o período 

necessário antes de se iniciar o processo de 

portabilidade e o período durante o qual os 

dados estão disponíveis para portabilidade; 

e as garantias de acesso aos dados em caso 

de falência do prestador; e 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (a-A) sistemas de certificação para 

produtos e serviços de processamento de 

dados, que facilitem a comparabilidade da 

qualidade desses produtos e serviços, 

incluindo a gestão da qualidade, a gestão 

de segurança da informação, a gestão da 

continuidade das atividades e a gestão 

ambiental; 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Se o código de conduta autorregulador 

não reduzir o número de obstáculos 

existentes à portabilidade dos dados, a 

avaliação será, se for caso disso, seguida 

de uma proposta legislativa. 

 

Alteração  33 
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Proposta de regulamento 

Artigo 6 – n.º 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 3-A. Se esses códigos de conduta não 

forem postos em prática e efetivamente 

implementados no prazo estabelecido ou 

se houver motivos para preocupação após 

a devida revisão, a Comissão pode definir 

uma orientação mínima mediante a 

adoção de atos de execução. Esses atos de 

execução são adotados em conformidade 

com o procedimento de exame a que se 

refere o artigo 8.º. 

Justificação 

Embora a autorregulação seja incentivada, a Comissão pode contribuir para a superação 

dos obstáculos que possam surgir no processo de elaboração dos códigos. 

 

Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

6. A Comissão pode adotar atos de 

execução que estabeleçam formulários 

normalizados, as línguas dos pedidos, os 

prazos e outros pormenores dos 

procedimentos relativos aos pedidos de 

assistência. Esses atos de execução devem 

ser adotados em conformidade com o 

procedimento referido no artigo 8.º. 

6. A Comissão pode adotar atos de 

execução que estabeleçam formulários, 

formatos e canais de transmissão 
normalizados, as línguas dos pedidos, os 

prazos e outros pormenores dos 

procedimentos relativos aos pedidos de 

assistência. Esses atos de execução devem 

ser adotados em conformidade com o 

procedimento de exame referido no artigo 

8.º. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – n.º 6-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 
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 6-A. O ponto de contacto único deve 

igualmente fornecer informações gerais 

aos utilizadores profissionais e ao público 

sobre as obrigações estabelecidas na 

presente diretiva, bem como sobre 

qualquer código de conduta elaborado em 

virtude do artigo 6.º. 

Justificação 

O ponto de contacto único foi concebido principalmente para ajudar as administrações dos 

Estados-Membros, mas a sua função pode ser ampliada para que seja um ponto de contacto 

do público e da comunidade empresarial em geral.  
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