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Alteração 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário para 
assegurar a capacidade das redes ou 
sistemas informáticos de resistirem a 
eventos acidentais ou a ações ilícitas ou 
dolosas que comprometam a 
disponibilidade, autenticidade, 
integridade e confidencialidade dos dados 
armazenados ou transmitidos e a 
segurança dos serviços conexos 
oferecidos ou acessíveis através dessas 
redes ou sistemas;

Or. en

Justificação

A segurança dos dados deve ser considerada um elemento essencial da proteção de dados. 
Por conseguinte, o tratamento de dados deve ser considerado lícito quando for necessário 
para garantir a segurança dos dados. 

Alteração 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for limitado a dados 
sob pseudónimo e o destinatário do 
serviço gozar do direito de oposição nos 
termos do artigo 19.º, n.º 3;

Or. en
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Alteração 888
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário para 
assegurar a disponibilidade, fiabilidade, 
confidencialidade e segurança dos 
sistemas de informação e de 
comunicação, em especial para efeitos de 
respeito das obrigações que incumbem ao 
responsável pelo tratamento, resultantes 
de disposições legais, contratuais ou de 
regras internas que visam o cumprimento 
dessas obrigações;

Or. en

Alteração 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário  em 
virtude de práticas nacionais dos 
parceiros sociais no quadro das 
convenções coletivas;

Or. en

Alteração 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

f-A) Os dados forem retirados de registos 
públicos, listas ou documentos acessíveis 
a qualquer pessoa;

Or. en

Justificação

Redação proveniente de um parecer da Comissão IMCO.

Alteração 891
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário no 
interesse da segurança pública, bem-
estar, segurança ou saúde dos cidadãos, 
em conformidade com os direitos e 
liberdades fundamentais; 

Or. en

Alteração 892
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) o tratamento de dados for 
estritamente necessário para garantir a 
segurança da rede e das informações, ou 
seja, a capacidade de uma rede ou de um 
sistema informático de resistir, com um 
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dado nível de confiança, a eventos 
acidentais ou a ações ilícitas ou dolosas 
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;

Or. de

Justificação

A segurança das informações requer o tratamento de algumas informações a fim de proteger 
os dados pessoais. De acordo com a definição, todos os dados devem ser considerados 
«pessoais», afigurando-se necessário classificar a «segurança das informações» como um 
interesse legítimo que justifica o tratamento de alguns dados e que é de aplicação horizontal 
ao longo do regulamento. A segurança das informações é um dos elementos essenciais 
inerentes às obrigações do responsável pelo tratamento de dados (artigos 30.º e 31.º), sendo 
igualmente reconhecida como um interesse legítimo no considerando 39.

Alteração 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) O tratamento for necessário no 
contexto laboral, nomeadamente para 
efeitos de recrutamento, execução do 
contrato de trabalho, incluindo o respeito 
de obrigações previstas por lei ou por 
convenções coletivas, gestão, planeamento 
ou organização do trabalho, saúde e 
segurança no trabalho e para efeitos de 
exercício e gozo, individual ou coletivo, de 
direitos e de benefícios relacionados com 
o emprego, bem como para efeitos de 
cessação da relação de trabalho, de 
criação, atualização, melhoria ou 
alteração dos sistemas de tratamento de 
dados dos trabalhadores, incluindo 
sistemas técnicos de segurança destinados 
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a proteger os dados de trabalhadores 
contra o acesso não autorizado de 
terceiros, incluindo transformação, vírus 
e software maligno;

Or. en

Alteração 894
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) O tratamento for necessário para fins 
de deteção e de prevenção de fraudes, de 
acordo com a regulamentação financeira 
aplicável ou com códigos de conduta de 
setores de atividade ou de organismos 
profissionais;

Or. en

Justificação

Redação proveniente de um parecer da Comissão IMCO.

Alteração 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Os dados forem recolhidos a partir de 
registos públicos, listas ou documentos 
acessíveis a qualquer pessoa;

Or. en
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Alteração 896
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) O tratamento for necessário à 
declaração, ao exercício ou à defesa de 
um direito num processo judicial;

Or. en

Alteração 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) O tratamento for necessário para 
efeitos de pseudonimização ou 
anonimização de dados pessoais;

Or. en

Alteração 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-C) O tratamento for limitado a dados 
sob pseudónimo, quando o titular dos 
dados estiver adequadamente protegido e 
o destinatário do serviço gozar do direito 
de oposição nos termos do artigo 19.º, n.º 
3;
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Or. en

Alteração 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-D) O tratamento for necessário para 
assegurar a capacidade das redes ou 
sistemas informáticos de resistirem a 
eventos acidentais ou a ações ilícitas ou 
dolosas que comprometam a 
disponibilidade, autenticidade, 
integridade e confidencialidade dos dados 
armazenados ou transmitidos e a 
segurança dos serviços conexos 
oferecidos ou acessíveis através dessas 
redes ou sistemas;

Or. en

Alteração 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-D) O tratamento for necessário para 
efeitos de anonimização ou 
pseudonimização de dados pessoais;

Or. en

Alteração 901
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea f-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-E) O tratamento for necessário para fins 
legítimos de ordem interna de grupos de 
empresas e desde que os interesses dos 
titulares dos dados sejam salvaguardados 
de forma adequada por meio de 
disposições internas relativas à proteção 
de dados ou de códigos de boas práticas, 
conforme referido no artigo 38.º-C;

Or. en

Alteração 902
Sophia in 't Veld

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Incumbe ao Comité Europeu para a 
Proteção de Dados a tarefa de especificar 
mais concretamente os critérios que 
justificam um tratamento para fins de 
interesses legítimos prosseguidos por um 
responsável pelo tratamento, referidos no 
n.º 1, e os casos em que os interesses ou os 
direitos e liberdades fundamentais do 
titular dos dados prevalecem sobre os 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento. 

Or. en

Alteração 903
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)
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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 
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 o 
titular dos dados, de forma individual e 
explícita, acerca do tratamento dos dados, 
em conformidade com o artigo 14.º, n.º 1. 
O responsável pelo tratamento divulga 
também as razões pelas quais entende que 
os seus interesses prevalecem sobre os 
interesses ou 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

A alteração substitui a alteração 100 proposta pelo relator e visa clarificar que o responsável 
pelo tratamento dos dados deve informar o titular dos dados sobre o tratamento dos dados e 
simultaneamente justificar o seu ato, a fim de evitar o incómodo, tanto para o responsável 
pelo tratamento como para o titular dos dados, do envio de várias mensagens separadas. 

Alteração 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados sob 
pseudónimo é lícito.

Or. en

Justificação

Especificação mais concreta dos requisitos de licitude do tratamento de dados sob 
pseudónimo com vista à promoção do tratamento deste tipo de dados.

Alteração 905
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O tratamento de dados pessoais para 
fins específicos só pode ser efetuado com 
base no fundamento da prossecução dos 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento nos casos em que os 
fundamentos jurídicos do tratamento de 
dados pessoais referidos no n.º 1 não 
forem aplicáveis. Nesse caso o 
responsável pelo tratamento informa o 
titular dos dados, de forma explícita e 
individual, acerca do tratamento dos 
dados. O responsável pelo tratamento 
divulga as razões pelas quais entende que 
os seus interesses prevalecem sobre os 
interesses ou 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
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Alteração 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os interesses legítimos 
predominantes que prevalecem sobre os 
interesses dos titulares dos dados referidos 
no n.º 1, alínea f), são, regra geral, os 
seguintes:
a) A proteção dos direitos fundamentais 
do responsável pelo tratamento;
b) A proteção dos direitos fundamentais 
de terceiros, se o responsável pelo 
tratamento for obrigado nos termos da lei 
a proteger os seus direitos;
c) Declaração, exercício ou defesa de 
direitos legais;
d) Exercício da liberdade de expressão 
dentro dos limites do artigo 80.º;
e) Investigação histórica, estatística ou 
científica dentro dos limites do artigo 83.º.

Or. en

Justificação

Enumeração das situações em que os interesses legítimos predominantes se sobrepõem aos 
interesses dos titulares dos dados ao abrigo da legislação dos Estados-Membros.

Alteração 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os interesses legítimos do 
responsável pelo tratamento a que se 
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refere o n.º 1, alínea f), apenas 
prevalecem sobre os interesses 
relacionados com os direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados nos 
casos em que:
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 e proporcional ao exercício 
legal dos direitos do responsável pelo 
tratamento, ou de terceiros em cujo nome 
o responsável pelo tratamento age, em 
relação a um titular de dados identificado, 
ou para evitar ou limitar os danos 
causados pelo titular de dados ao 
responsável pelo tratamento, desde que os 
direitos jurídicos invocados não sejam 
manifestamente infundados;
c) O tratamento dos dados pessoais ocorre 
no contexto de relações profissionais 
entre empresas e os dados foram 
recolhidos junto do titular para esse fim, 
limitando-se o seu tratamento ao âmbito 
da relação entre empresas no contexto da 
qual foram originalmente recolhidos;
d) 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

Alteração 908
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)
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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, regra geral e por exemplo, se:
a) O tratamento dos dados pessoais 
ocorrer 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 for 
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 tiver fornecido 
dados pessoais ao responsável pelo 
tratamento com base nos fundamentos 
jurídicos do n.º 1, alínea b), e os dados 
pessoais forem usados para fins de 
comercialização direta dos seus próprios 
produtos e serviços similares e não forem 
transferidos, e o responsável pelo 
tratamento for claramente identificado ao 
titular dos dados;
d) O tratamento dos dados pessoais 
ocorrer no contexto das relações 
profissionais entre empresas e os dados 
tiverem sido recolhidos junto do titular 
dos dados para esse fim;
e) O tratamento de dados pessoais for 
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 
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recolher donativos.

Or. en

Justificação

Substitui a parte introdutória da alteração 101, proposta pelo relator, precisando, através da 
introdução da expressão «por exemplo», que não se trata de uma lista exaustiva.

Alteração 909
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

1-B) São considerados legítimos os 
seguintes interesses do responsável pelo 
tratamento:
a) O tratamento dos dados pessoais é 
necessário para a prevenção ou limitação 
dos danos sofridos pelo responsável pelo 
tratamento ou, em casos excecionais, por 
terceiros;
b) 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 junto do titular 
dos dados;

Or. en

Alteração 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B) Regra geral, não são considerados 
interesses legítimos que prevalecem sobre 
os interesses dos titulares dos dados 
referidos no n.º 1, alínea f):
a) A avaliação de solvabilidade;
b) A comercialização direta;
c) O tratamento de dados com a finalidade 
exclusiva de obter proveitos financeiros 
adicionais no quadro de uma relação 
contratual;
d) Um tratamento de dados que o titular 
dos dados não possa prever razoavelmente 
ou que seja significativamente 
inconveniente. 

Or. en

Justificação

Lista indicativa de operações de tratamento de dados que não constituem «interesses 
legítimos predominantes» mas podem ser permitidas com base noutros fundamentos (por 
exemplo, consentimento ou contratos).

Alteração 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

1-B) Os interesses relacionados com os 
direitos e as liberdades fundamentais do 
titular dos dados a que se refere o n.º 1, 
alínea f), prevalecem, regra geral, sobre 
os interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento, se:
a) O tratamento acarretar um risco sério 
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de danos ao titular dos dados;
b) Forem tratadas categorias especiais de 
dados a que se refere o artigo 9.º, n.º 1, 
dados de localização ou dados 
biométricos;
c) Os dados pessoais forem tratados no 
contexto da definição de perfis;
d) Os dados pessoais forem tornados 
acessíveis a um grande número de 
pessoas ou grandes quantidades de dados 
pessoais sobre o titular dos dados forem 
tratadas, cruzadas ou combinadas com 
outros dados;
e) O tratamento dos dados pessoais for 
suscetível de afetar negativamente o 
titular dos dados, em particular por poder 
levar à sua difamação ou discriminação; 
ou
f) O titular dos dados for uma criança.

Or. en

Alteração 912
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Se o responsável pelo tratamento, ou 
o seu representante, tencionar proceder 
ao tratamento de dados pessoais nos 
termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), deve 
notificar a autoridade de controlo a que se 
refere o capítulo VI antes de proceder a 
qualquer operação de tratamento nesse 
âmbito.

Or. en
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Alteração 913
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. Os interesses relacionados com os 
direitos e as liberdades fundamentais do 
titular dos dados a que se refere o n.º 1-A 
prevalecem sobre os interesses legítimos 
do responsável pelo tratamento, em regra 
e por exemplo, se:
a) O tratamento colocar um risco sério de 
danos ao titular dos dados;
b) Forem 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 puder 
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, de forma específica e 
individual, acerca da utilização dos seus 
dados pessoais para outros fins que não a 
prestação do serviço;
d) Os dados pessoais forem tratados no 
contexto da definição de perfis;
e) Os dados pessoais forem tornados 
acessíveis a um grande número de 
pessoas ou grandes quantidades de dados 
pessoais sobre o titular dos dados forem 
tratadas ou combinadas com outros 
dados;
f) O tratamento dos dados pessoais for 
suscetível de afetar negativamente o 
titular dos dados, em particular por poder 
levar à sua difamação ou discriminação; 
ou
g) O titular dos dados for uma criança.
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Or. en

Justificação

Substitui a parte introdutória da alteração 102, proposta pelo relator, precisando, através da 
introdução da expressão «por exemplo», que não se trata de uma lista exaustiva.

Alteração 914
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

1-C. A prossecução de interesses legítimos 
do responsável pelo tratamento não deve 
comprometer os interesses ou os direitos e 
as liberdades fundamentais do titular dos 
dados. Presume-se que esses interesses e 
direitos fundamentais prevalecem, regra 
geral, sobre os interesses do responsável 
pelo tratamento se:
a) O tratamento colocar um risco sério de 
danos ao titular dos dados;
b) O tratamento acarretar um risco sério 
de violação de quaisquer direitos 
fundamentais dos titulares de dados 
envolvidos, conforme estabelecido na 
Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia;
c) O tratamento envolver dados de 
localização ou dados biométricos;
d) O tratamento implicar o tratamento de 
dados pessoais resultantes da definição de 
perfis do titular de dados;
e) Existir um risco significativo de 
tratamento de dados pessoais sem 
fundamentação jurídica, em particular se 
os dados pessoais forem tornados 
acessíveis a um grande número de 
pessoas ou se grandes quantidades de 
dados pessoais do titular dos dados forem 
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tratadas ou combinadas com outros 
dados; ou
f) O titular dos dados for uma criança.

Or. en

Alteração 915
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

1-D. O tratamento é necessário em virtude 
de práticas nacionais de parceiros sociais 
relativamente a convenções coletivas;

Or. en

Alteração 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica é lícito, 
sob reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o artigo 6.º, n.º 1, alínea c). O artigo é alterado de modo a respeitar os 
princípios de contexto e de risco nos termos dos artigos 5.º-A (novo) e 5.º-B (novo).
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Alteração 917
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica é lícito, 
sob reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Transferido para o artigo 6.º, n.º 1-A, alínea e) (nova).

Alteração 918
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica é lícito, 
sob reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica é lícito, 
sob reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º.

2. O tratamento posterior de dados 
pessoais necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica é lícito, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
83.º.

Or. en

Alteração 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins de investigação 
histórica, estatística ou científica é lícito, 
sob reserva das condições e garantias 
previstas no artigo 83.º.

2. O tratamento de dados pessoais 
necessário para fins históricos, estatísticos 
ou científicos é lícito, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
83.º.

Or. en

Alteração 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O tratamento de dados apresentados 
sob pseudónimo para prosseguir 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento é lícito, desde que não 
prevaleçam interesses ou direitos e 
liberdades fundamentais do titular dos 
dados que exijam uma proteção de dados 
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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.

Or. en

Justificação

Retirado do parecer da Comissão do Mercado Interno e Proteção dos Consumidores.

Alteração 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O tratamento de dados apresentados 
sob pseudónimo para prosseguir 
interesses legítimos do responsável pelo 
tratamento é lícito, desde que não 
prevaleçam interesses ou 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.

Or. en

Alteração 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. O fundamento jurídico do tratamento 
referido no n.º 1, alíneas c) e e), deve ser 
previsto:

3. O fundamento jurídico do tratamento 
referido no n.º 1, alínea e), deve ser 
previsto:

Or. en

Justificação

Adaptação técnica devido à alteração horizontal da alínea c), em conformidade com o 
princípio de contexto a que se refere o artigo 5.º-A (novo).

Alteração 924
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O fundamento jurídico do tratamento 
referido no n.º 1, alíneas c) e e), deve ser 
previsto:

3. O fundamento jurídico do tratamento 
referido no n.º 1, alíneas c) e e), e no artigo 
9.º, n.º 2, alínea g), deve ser previsto:

Or. en

Alteração 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pela legislação do Estado-Membro à 
qual o responsável pelo tratamento está 
sujeito.

b) Pela legislação do Estado-Membro, 
incluindo acordos coletivos no contexto 
das relações laborais, à qual o responsável 
pelo tratamento está sujeito.

Or. de
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Alteração 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) No caso referido no n.º 1, alínea f), 
o responsável pelo tratamento de dados 
deve comunicar esse tratamento clara e 
separadamente ao titular dos dados. O 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente, mediante pedido explícito do 
titular dos dados, indicar as razões com 
base nas quais tomou a decisão de que o 
seu interesse legítimo prevalece sobre a 
proteção dos direitos e liberdades 
fundamentais do titular dos dados.

Or. pl

Alteração 927
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Pelas convenções internacionais de 
que a União ou um Estado-Membro seja 
parte.

Or. en

Justificação

Redação proveniente de um parecer da Comissão ITRE. O interesse público pode ser 
igualmente manifestado nas convenções internacionais, mesmo na ausência de disposições 
legislativas específicas nacionais ou da UE. Essas convenções devem respeitar a essência do 
direito à proteção dos dados pessoais e ser proporcionais ao objetivo legítimo visado. Além 
disso, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado nesta base teria também, obviamente, 
de respeitar todos os restantes aspetos do regulamento.
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Alteração 928
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Pelas convenções internacionais de 
que a UE ou um Estado-Membro seja 
parte.

Or. en

Justificação

O interesse público pode ser igualmente expresso nas convenções internacionais, mesmo na 
ausência de disposições legislativas nacionais ou da UE específicas. Essas convenções devem 
respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e ser proporcionais ao objetivo 
legítimo visado. Além disso, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado nesta base teria 
também, obviamente, de respeitar todos os restantes aspetos do regulamento.

Alteração 929
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Pelas convenções coletivas no 
contexto laboral.

Or. en

Alteração 930
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) Regulamentos, disposições, 
orientações, normas e/ou códigos de 
conduta de setores de atividade 
internacionalmente reconhecidos e 
pertinentes para a atividade do 
responsável pelo tratamento. 

Or. en

Justificação

Os setores regulados têm proceder ao tratamento de dados pessoais para observar um legue 
de leis, regulamentações e orientações específicas para o setor em causa.

Alteração 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

Estas disposições podem estabelecer 
normas específicas aplicáveis à licitude do 
tratamento, em especial relativas ao 
responsável pelo tratamento, à finalidade 
e à limitação da finalidade do tratamento, 
ao tipo de dados e aos titulares dos dados, 
às operações e aos processos de 
tratamento, aos destinatários, assim como 
ao período de conservação.

Or. de

Justificação

Esta alteração permitiria incluir normas relativas ao tratamento de dados pessoais que 
determinam, concretamente, o responsável pelo tratamento, a finalidade do tratamento, o tipo 
de dados, os titulares dos dados, a forma de tratamento, a quem podem ser transmitidos os 
dados e o período durante o qual estes podem ser conservados.
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Alteração 932
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos 
e liberdades das pessoas, ser conforme 
com o conteúdo essencial do direito à 
proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido.

As convenções internacionais, a 
legislação da União ou a legislação do 
Estado-Membro devem respeitar um 
objetivo de interesse público ou ser 
necessárias para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, ser conformes com 
o conteúdo essencial do direito à proteção 
de dados pessoais e ser proporcionais ao 
objetivo legítimo prosseguido.

Or. en

Justificação

O interesse público pode ser igualmente expresso nas convenções internacionais, mesmo na 
ausência de disposições legislativas nacionais ou da UE específicas. Essas convenções devem 
respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e ser proporcionais ao objetivo 
legítimo visado. Além disso, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado nesta base teria 
também, obviamente, de respeitar todos os restantes aspetos do regulamento.

Alteração 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, ser conforme com o 
conteúdo essencial do direito à proteção de 
dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido.

A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas. De igual modo, a 
legislação do Estado-Membro deve ser 
conforme com o conteúdo essencial do 
direito à proteção de dados pessoais 
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previsto no presente regulamento e nos 
tratados internacionais que o 
Estado-Membro tenha decidido observar. 
Por último, o Estado-Membro é obrigado 
a avaliar e a decidir se a legislação 
nacional é proporcional ao objetivo 
legítimo prosseguido ou se um objetivo 
legítimo poderá ser alcançado mediante 
soluções menos invasivas da privacidade.

Or. en

Alteração 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

 A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, ser conforme com o 
conteúdo essencial do direito à proteção de 
dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido.

O direito da UE e a legislação do 
Estado-Membro deve respeitar um objetivo 
de interesse público ou ser necessária para 
proteger os direitos e liberdades das 
pessoas, ser conforme com o conteúdo 
essencial do direito à proteção de dados 
pessoais e ser proporcional ao objetivo 
legítimo prosseguido.

Or. es

Justificação

O último parágrafo do n.º 3 contém vários requisitos que devem estar em conformidade com 
a legislação dos Estados-Membros ao executar bases jurídicas para o tratamento, em 
conformidade com as alíneas c) e e) do n.º 1. Os requisitos não devem ser cumpridos só pela 
legislação dos Estados-Membros mas também pela legislação da UE.

Alteração 935
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos 
e liberdades das pessoas, ser conforme 
com o conteúdo essencial do direito à 
proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido.

A legislação da União Europeia e as 
legislações dos Estados-Membros devem 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessárias para proteger os direitos 
e liberdades das pessoas, ser conformes 
com o conteúdo essencial dos direitos e 
das liberdades fundamentais, em especial, 
do direito à proteção de dados pessoais e 
ser proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido.

Or. de

Justificação

Os requisitos também devem ser cumpridos pela legislação da União Europeia. De acordo 
com o artigo 1.º, n.º 2, as legislações devem ser conformes com o conteúdo essencial de todos 
os direitos e liberdades fundamentais, em especial, do direito à proteção de dados pessoais.

Alteração 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos 
e liberdades das pessoas, ser conforme 
com o conteúdo essencial do direito à 
proteção de dados pessoais e ser 
proporcional ao objetivo legítimo 
prosseguido.

Nestas disposições, as condições de 
licitude do tratamento podem ser 
especificadas mais concretamente, 
nomeadamente no que respeita ao 
responsável pelo tratamento, à finalidade 
do tratamento e à limitação dessa 
finalidade, à natureza dos dados e aos 
titulares dos dados, às operações e 
procedimentos de tratamento, bem como 
aos destinatários dos dados pessoais e à 
duração do armazenamento. As 
disposições do direito da União e da 
legislação do Estado-Membro devem ser 
necessárias para proteger os direitos e as 
liberdades das pessoas, ser conformes com 



PE506.146v01-00 32/173 AM\928600PT.doc

PT

o conteúdo essencial dos direitos e 
liberdades fundamentais, em especial o 
direito à proteção de dados pessoais e ser 
adequadas ao objetivo legítimo 
prosseguido pelo tratamento. 

Or. en

Alteração 937
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A legislação do Estado-Membro deve 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, ser conforme com 
o conteúdo essencial do direito à proteção 
de dados pessoais e ser proporcional ao 
objetivo legítimo prosseguido.

A referida legislação deve prever medidas 
adequadas para salvaguardar os 
interesses legítimos do titular dos dados, 
respeitar um objetivo de interesse público 
ou ser necessária para proteger os direitos e 
liberdades das pessoas, bem como ser 
proporcional ao objetivo legitimo 
prosseguido e necessária numa sociedade 
democrática.

Or. en

Justificação

A legislação da União Europeia deve igualmente respeitar essas normas mínimas. A 
referência adicional à sociedade democrática introduz uma norma mínima amplamente 
reconhecida. É necessário aplicar medidas adequadas tanto no que respeita a dados não 
sensíveis como a dados sensíveis. Por conseguinte, este aditamento é transferido do artigo 
9.º, n.º 2, alínea g), para o presente artigo.

Alteração 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de tratamento 
fundamentado nos termos do n.º 1, alínea 
f), o responsável pelo tratamento deve 
informar explicitamente o titular dos 
dados sobre o tratamento bem como sobre 
o direito de oposição que assiste a este 
último nos termos do artigo 19.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

É necessário reforçar os requisitos de transparência e de informação.

Alteração 939
Louis Michel

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

Alteração 940
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 
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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 pois uma alteração da finalidade a que se destinam os dados tem 
de basear-se, de qualquer modo, nalgum 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 941
Josef Weidenholzer

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 número proposto pode ser razoavelmente interpretado como uma anulação do princípio de 
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licitude do tratamento com base na finalidade. A Diretiva 95/46/CE não permite tal alteração 
de finalidade.

Alteração 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Alteração 943
Wim van de Camp

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.

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento dos dados não 
deve prosseguir.

O responsável pelo tratamento deve 
avaliar a compatibilidade das finalidades, 
tendo em conta:
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a) A ligação entre a finalidade pretendida 
e a finalidade original do tratamento;
b) A natureza dos dados em causa;
c) As consequências do tratamento 
pretendido para os titulares dos dados ou 
para terceiros; 
d) Os métodos e os meios utilizados na 
recolha original dos dados;
e) Quaisquer garantias adequadas que o 
responsável pelo tratamento tenha 
concedido.

Or. en

Justificação

O conceito de compatibilidade para fins de tratamento diferente do originalmente previsto 
deve ser aperfeiçoado de forma a conceder aos responsáveis pelo tratamento um nível 
mínimo de apoio e orientação aquando da avaliação da compatibilidade da finalidade 
original com a finalidade pretendida do tratamento dos dados.

Alteração 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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.

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 f-
A). Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

Or. en
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Justificação

Adaptação técnica devido ao aditamento da alínea f-A) (nova).

Alteração 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

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.

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. Tal é aplicável, 
em especial, a qualquer alteração das 
cláusulas e condições gerais de um 
contrato.

Or. en

Justificação

Redação proveniente do parecer das Comissões ITRE e IMCO.

Alteração 946
Carmen Romero López

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 

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior seja diferente daquela 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 
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alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

das cláusulas e condições gerais de um 
contrato.

Or. es

Alteração 947
Ewald Stadler

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.

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 f). 
Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.

Or. de

Alteração 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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.

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 f). 
Tal é aplicável, em especial, a qualquer 
alteração das cláusulas e condições gerais 
de um contrato.
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Or. en

Alteração 949
Jan Mulder

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.

4. Sempre que a finalidade do tratamento 
ulterior não for compatível com aquela 
para a qual os dados pessoais foram 
recolhidos, o tratamento dos dados não 
deve prosseguir. O responsável pelo 
tratamento deve avaliar a compatibilidade 
das finalidades, tendo em conta:

a) A ligação entre a finalidade pretendida 
e a finalidade original do tratamento;
b) A natureza dos dados em causa;
c) As consequências do tratamento 
pretendido para os titulares dos dados ou 
para terceiros; 
d) Os métodos e os meios utilizados na 
recolha original dos dados;
e) Quaisquer garantias adequadas que o 
responsável pelo tratamento tenha 
concedido.

Or. en

Alteração 950
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O tratamento posterior de dados 
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pessoais para fins históricos, estatísticos e 
científicos não é considerado 
incompatível se o responsável pelo 
tratamento tiver tomado todas as 
precauções necessárias para garantir que 
os dados pessoais só possam ser objeto de 
tratamento posterior para esses fins 
específicos.

Or. en

Alteração 951
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O tratamento posterior de dados 
pessoais para fins históricos, estatísticos e 
científicos não é considerado 
incompatível se o responsável pelo 
tratamento tiver tomado todas as 
precauções necessárias para garantir que 
os dados pessoais só possam ser objeto de 
tratamento posterior para esses fins 
específicos.

Or. en

Alteração 952
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. É proibido o tratamento posterior de 
dados pessoais se este não for compatível 
com qualquer obrigação legal, 
profissional ou outra obrigação 
vinculativa de confidencialidade.
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Or. en

Justificação

O conceito de compatibilidade para fins de tratamento diferente do originalmente previsto 
deve ser aperfeiçoado de forma a conceder aos responsáveis pelo tratamento um nível 
mínimo de apoio e orientação aquando da avaliação da compatibilidade da finalidade 
original com a finalidade pretendida do tratamento dos dados.

Alteração 953
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. É proibido o tratamento posterior de 
dados pessoais se este não for compatível 
com qualquer obrigação legal, 
profissional ou outra obrigação 
vinculativa de confidencialidade. 

Or. en

Alteração 954
Wim van de Camp

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

Or. en
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Justificação

O conceito de compatibilidade para fins de tratamento diferente do originalmente previsto 
deve ser aperfeiçoado de forma a conceder aos responsáveis pelo tratamento um nível 
mínimo de apoio e orientação aquando da avaliação da compatibilidade da finalidade 
original com a finalidade pretendida do tratamento dos dados.

Alteração 955
Cornelia Ernst

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

Or. en

Alteração 956
Sari Essayah

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

Or. en
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Justificação

As disposições sobre a licitude do tratamento constituem o fundamento das normas relativas 
à proteção de dados. Dado que as disposições sobre os atos delegados devem ficar limitadas 
apenas aos elementos não essenciais do regulamento, convém suprimir o nº 5.

Alteração 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Or. es

Justificação

O n.º 5 é excessivo, dado que diz respeito a elementos essenciais do Regulamento. Esses 
elementos devem ser desenvolvidos neste mesmo instrumento.

Alteração 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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 

Suprimido
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situações em matéria de tratamento de 
dados, incluindo quanto ao tratamento de 
dados pessoais relativos a crianças.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º é específico pelo que não é necessário especificar mais concretamente as 
condições por meio de atos delegados. 

Alteração 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Or. en

Alteração 960
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 961
Dimitrios Droutsas

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

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 pois uma alteração da finalidade a que se destinam os 
dados tem de basear-se, de qualquer modo, nalgum 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 962
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5
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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

Or. en

Justificação

Disposição obsoleta em virtude do artigo 6.º, n.º 1, alínea f), n.º 1-A e n.º 1-B.

Alteração 963
Louis Michel

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

Or. en

Alteração 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5
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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

Or. en

Alteração 965
Jan Mulder

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

Or. en

Alteração 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

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 

Suprimido
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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.

Or. en

Alteração 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe ao responsável pelo tratamento 
o ónus de provar o consentimento do titular 
dos dados ao tratamento dos seus dados 
pessoais para finalidades específicas.

1. Incumbe ao responsável pelo tratamento 
o ónus de provar que o interessado foi 
devida e previamente informado ou a 
tempo de dar o consentimento do titular 
dos dados ao tratamento dos seus dados 
pessoais para finalidades específicas.

Or. es

Alteração 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Incumbe ao responsável pelo tratamento 
o ónus de provar o consentimento do titular 
dos dados ao tratamento dos seus dados 
pessoais para finalidades específicas.

1. Em caso de tratamento de dados 
pessoais nos termos do artigo 6.º, n.º 1, 
alínea a), incumbe ao responsável pelo 
tratamento o ónus de provar o 
consentimento do titular dos dados ao 
tratamento dos seus dados pessoais.

Or. en
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Justificação

Clarificação do artigo de forma a harmonizá-lo com o artigo 6.º

Alteração 969
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

Suprimido

Or. en

Alteração 970
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita ou eletrónica que diga também 
respeito a outra matéria, a exigência do 
consentimento deve ser apresentada de 
uma forma que a distinga dessa outra 
matéria.

Or. en

Alteração 971
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga respeito a uma matéria 
inteiramente nova, separada ou distinta, a 
exigência do consentimento deve ser 
apresentada de uma forma que a distinga 
dessa outra matéria.

Or. en

Alteração 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado mediante uma declaração escrita 
pelo responsável pelo tratamento, tal 
declaração deve:

a) Utilizar uma linguagem tão simples, 
concisa e transparente quanto possível e 
ser bem estruturada;
b) Não conter cláusulas que o titular dos 
dados não possa razoavelmente esperar 
ou que sejam significativamente 
desvantajosas; e ainda
c) Ser interpretada de forma favorável ao 
titular dos dados se for pouco clara ou 
contraditória.
As cláusulas que violem ainda que 
parcialmente este regulamento são 
consideradas nulas e sem efeito.



AM\928600PT.doc 51/173 PE506.146v01-00

PT

Or. en

Justificação

Não existem atualmente orientações sobre a forma como as declarações devem ser escritas 
de modo a constituírem uma base correta para um consentimento «informado». Os titulares 
de dados são frequentemente confrontados com declarações extremamente vagas, longas ou 
complexas, o que constitui um fator dissuasor da sua leitura e compreensão. A alteração 
introduz princípios amplamente reconhecidos no que diz respeito a cláusulas abusivas nos 
contratos celebrados pelos consumidores para tratar esta questão. Permite igualmente o 
recurso à jurisprudência para a interpretação do regulamento.

Alteração 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria.

2. Se o consentimento do titular dos dados 
for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outra 
matéria, a exigência do consentimento 
deve ser apresentada de uma forma que a 
distinga dessa outra matéria. O 
consentimento do titular dos dados pode 
ser solicitado por via eletrónica, 
nomeadamente no contexto dos serviços 
da sociedade da informação.

Or. pl

Alteração 974
Jan Philipp Albrecht

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A recolha de dados para tratamento 
após consentimento dado pelo titular 
unicamente por meios automatizados, nos 
termos do n.º 2-A, com posterior 
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associação ilícita dos pseudónimos a 
outros identificadores pessoais que 
permitam a identificação direta do titular 
dos dados nos termos do artigo 4.º, n.º 1, 
constitui uma violação de dados pessoais 
suscetível de afetar a proteção da 
privacidade do titular dos dados. A 
notificação de violações deve ser efetuada 
de acordo com os procedimentos previstos 
nos artigos 31.º e 32.º. 

Or. en

Justificação

A reidentificação de pseudónimos é possível quando o titular dos dados interage com um 
serviço introduzindo outros dados pessoais ou, por exemplo, abrindo uma mensagem de 
correio eletrónico que contém uma imagem incorporada (pixel-espião), o que permite 
associar o endereço de correio eletrónico a dados sob pseudónimo já recolhidos. Se o 
consentimento tiver sido obtido unicamente por meios automatizados nos termos da paliação 
por dados sob pseudónimo prevista no artigo 7.º, n.º 2, alínea a), esta prática é ilícita e deve 
constituir uma violação de dados pessoais.

Alteração 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O consentimento é reafirmado ao fim 
de dois anos, caso contrário, expira.

Or. en

Alteração 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 



AM\928600PT.doc 53/173 PE506.146v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. Sem prejuízo das obrigações 
contratuais assumidas pelo titular dos 
dados, o titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. É lícito que a retirada 
do consentimento possa conduzir à 
cessação da relação com o responsável 
pelo tratamento. 

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado que a retirada do consentimento não afeta outras obrigações contratuais 
do titular dos dados. Além disso, pode conduzir à resolução do contrato caso a sua 
manutenção seja considerada inviável. 

Alteração 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. Sem prejuízo das obrigações 
contratuais assumidas pelo titular dos 
dados, o titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. É lícito que a retirada 
do consentimento possa conduzir à 
cessação da relação com o responsável 
pelo tratamento. 

Or. en
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Alteração 978
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado, nem afeta a licitude do 
tratamento de dados com base noutras 
razões referidas no artigo 6.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 979
Carmen Romero López

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. Tal possibilidade de 
retirar o seu consentimento deverá ser 
oferecida com a mesma acessibilidade e o 
mesmo nível de dificuldade prática com a 
que se possibilitou a prestação do 
consentimento referido.

Or. es
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Justificação

Pretende-se sublinhar que o interessado deve ter a possibilidade de retirar o seu 
consentimento com as mesmas condições que o prestou, sem grandes esforços ou morosidade.

Alteração 980
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado. Os princípios da boa-fé 
excluem a possibilidade de uma retirada 
do consentimento, caso este seja 
necessário para a execução de um 
contrato.

Or. de

Alteração 981
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado.

3. O titular dos dados tem o direito de 
retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não 
compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento 
previamente dado, ou de um tratamento 
posterior lícito, designadamente 
conservação de registos ou investigação 
médica, histórica, estatística ou científica.
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Or. en

Justificação

Visa abranger situações em que existe um fundamento legítimo para a conservação.

Alteração 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso o titular dos dados retire o seu 
consentimento e o tratamento dos dados 
for fundamental para a prestação do 
serviço ou para assegurar um nível de 
serviço adequado, o responsável pelo 
tratamento pode recusar-se a prestar mais 
serviços ao titular.

Or. en

Alteração 983
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. es

Alteração 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 4, dá azo a uma interpretação muito lata e põe em causa a possibilidade 
concreta de obtenção de um consentimento válido. O artigo 4.º, n.º 8, já estabelece que o 
consentimento tem de ser dado livremente pelo titular dos dados. Por conseguinte, o requisito 
de equilíbrio não é necessário.

Alteração 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 987
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. en

Alteração 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

Suprimido

Or. en
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Alteração 989
Sari Essayah

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento. Tal 
não se aplica ao tratamento de dados 
pessoais por autoridades públicas ou por 
entidades patronais com base no 
consentimento do cidadão ou do 
empregado. 

Or. en

Justificação

Existe um desequilíbrio de poderes inerente na relação entre as autoridades públicas e os 
cidadãos em razão da dimensão e da natureza das tarefas levadas a cabo pelas autoridades 
públicas. É do interesse do titular dos dados que o tratamento baseado no consentimento seja 
aplicável também às autoridades públicas pois o consentimento requer uma participação 
ativa do cidadão e permite à entidade que procede ao tratamento prestar informações ao 
titular.

Alteração 990
Jan Mulder

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui, em regra 
geral, um fundamento jurídico válido para 
o tratamento de dados pessoais se existir 
um desequilíbrio significativo em termos 
de dependência entre a posição do titular 
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dos dados e o responsável pelo tratamento.

Or. en

Justificação

A expressão «desequilíbrio significativo» é demasiado vaga e a referência à dependência 
traduz melhor a finalidade do presente número.

Alteração 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento. Não 
se considera existir um desequilíbrio 
significativo quando os dados são tratados 
no contexto do emprego ou de contratos 
de proteção contra riscos.

Or. en

Alteração 992
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. Regra geral, o consentimento não 
constitui um fundamento jurídico válido 
para o tratamento se existir um 
desequilíbrio significativo entre a posição 
do titular dos dados e o responsável pelo 
tratamento.
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Or. en

Justificação

Mesmo no que respeita às situações a que se refere o considerando 34, como relações no 
contexto do emprego, pode haver situações em que o titular deve poder exercer o seu direito 
de ver os seus dados pessoais tratados com base no seu consentimento, dado de forma livre e 
explícita.

Alteração 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se, devido a um desequilíbrio 
significativo entre a posição do 
responsável pelo tratamento e o titular dos 
dados, não tiver sido dado livremente em 
conformidade com o artigo 4.º, n.º 8. 

Or. en

Alteração 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo ou uma relação coerciva 
entre a posição do titular dos dados e o 
responsável pelo tratamento. A relação 
entre um profissional da saúde e um 
paciente não é considerada uma relação 
coerciva ou em que existe um 
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desequilíbrio significativo.

Or. en

Justificação

Evidente.

Alteração 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, ou 
se o tratamento dos dados para uma dada 
finalidade for desproporcionado em 
relação ao consentimento obtido.

Or. en

Alteração 996
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento.

4. O consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido para o 
tratamento se existir um desequilíbrio 
significativo entre a posição do titular dos 
dados e o responsável pelo tratamento, 
sendo necessário ter em conta os 
interesses do titular dos dados.

Or. de
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Alteração 997
Cornelia Ernst

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O consentimento deixa de produzir 
efeitos jurídicos enquanto fundamento do 
tratamento assim que cessar a 
necessidade do tratamento dos dados 
pessoais para a prossecução da finalidade 
para a qual foram inicialmente 
recolhidos. Caso a conclusão da 
finalidade pretendida não possa ser 
claramente determinada, o responsável 
pelo tratamento deve prestar, pelo menos 
uma vez por ano, as informações previstas 
no artigo 14.º ao titular dos dados, bem 
como solicitar-lhe a confirmação do 
consentimento inicial. Se o titular dos 
dados não responder afirmativamente a 
esse pedido, o consentimento original 
deve ser considerado como desprovido de 
efeitos jurídicos no final do segundo ano 
após o primeiro tratamento.

Or. en

Alteração 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para fins de atividades de 
investigação científica (incluindo nos 
domínios da saúde pública, da medicina e 
das ciências sociais), o consentimento 
deve respeitar as disposições relevantes da 
Diretiva 2001/20/CE.
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Or. en

Justificação

Assegurar clareza jurídica relativamente à base jurídica primariamente aplicável ao 
consentimento no contexto dos ensaios clínicos. Quando o regulamento relativo aos ensaios 
clínicos entrar em vigor, as disposições relevantes (matéria atualmente contemplada no 
capítulo 5) devem ser consideradas no que diz respeito à obtenção de um consentimento 
informado.

Alteração 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A forma de consentimento exigida 
deve refletir os princípios estabelecidos 
nos artigos 5º-A, 5.º-B e 5.º-C bem como 
os resultados da análise de proteção de 
riscos a que se refere o artigo 33.º.

Or. en

Alteração 1000
Manfred Weber

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. O consentimento está ligado a uma 
finalidade específica e cessa quando 
deixar de existir essa finalidade; o 
consentimento também é inválido se o 
titular dos dados o der em termos gerais e 
abstratos para formas indeterminadas e 
imprevisíveis de tratamento de dados.

Or. de
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Justificação

A alteração visa garantir que os titulares dos dados não sejam forçados, através de 
consentimentos em branco, a dar um consentimento único, ilimitado no tempo, para um 
número indeterminado de formas de tratamento de dados que implique, eventualmente, 
também a divulgação a terceiros ou o tratamento por terceiros.

Alteração 1001
Dimitrios Droutsas

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. 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 
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

Alteração 1002
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
As disposições dos Estados-Membros 
relativas à validade de declarações de 
vontade e contratos não são afetadas.

Or. de
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Alteração 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Os prestadores de serviços não podem 
fazer depender a oferta do serviço do 
consentimento para o tratamento de dados 
que não seja necessário para o serviço 
prestado.

Or. en

Justificação

A utilização de um serviço não pode ficar dependente do consentimento para um tratamento 
de dados ilimitado.

Alteração 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
O consentimento pode apenas ser obtido 
para o tratamento que é lícito e que, por 
conseguinte, não é excessivo 
relativamente à finalidade. O 
consentimento não constitui um 
fundamento jurídico válido se tiver por 
intuito permitir ao responsável pelo 
tratamento copiar a lista de contactos do 
titular de dados para efeitos de recolha de 
dados pessoais de terceiros.
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Or. fr

Justificação

São vários os serviços em linha que utilizam as listas de contactos dos consumidores. Ao 
abrigo da regulamentação em vigor, a licitude está garantida desde que o consumidor cuja 
lista de contactos tenha sido copiada dê o seu consentimento. Porém, o consumidor tem na 
sua posse dados sobre outros consumidores (endereços eletrónicos, moradas, números de 
telefone) que são introduzidos em bases de dados sem o consentimento dos últimos.

Alteração 1005
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1006
Csaba Sógor

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1
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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 e serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 14 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. hu

Alteração 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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 às 
crianças, o tratamento de dados pessoais de 
uma criança 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.

Or. en
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Alteração 1008
Manfred Weber

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 serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 15 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.

Or. de

Alteração 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

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 

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 16 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 
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técnicos disponíveis. técnicos disponíveis. Os métodos para 
obter um consentimento verificável não 
devem conduzir ao tratamento posterior 
de dados pessoais que, de outro modo, não 
seria necessário.

Or. en

Alteração 1010
Dimitrios Droutsas

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 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 tutor 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 posterior de dados 
pessoais que, de outro modo, não seria 
necessário.

Or. en

Alteração 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente regulamento, no 1. Para efeitos do presente regulamento, no 
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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.

que respeita à oferta de serviços 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.

Or. en

Alteração 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

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 serviços da 
sociedade da informação às crianças, o 
tratamento de dados pessoais de uma 
criança com idade inferior a 15 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.

Or. fr

Alteração 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1



PE506.146v01-00 72/173 AM\928600PT.doc

PT

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 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, sem prejuízo do artigo 6.º, 
n.º 1. O responsável pelo tratamento deve 
envidar todos os esforços razoáveis para 
informar sobre a sua intenção e obter um 
consentimento efetivo, verificável (por 
exemplo, através da sua obtenção por via 
do endereço de correio eletrónico do 
progenitor ou do titular da guarda da 
criança), tendo em conta os meios técnicos 
disponíveis.

Or. en

Alteração 1014
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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 18 
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, utilizando o 
endereço de correio eletrónico do 
progenitor ou do titular da guarda. O 
responsável pelo tratamento deve envidar 
todos os esforços razoáveis para obter um 
consentimento verificável, tendo em conta 
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os meios técnicos disponíveis.

Or. en

Alteração 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A informação fornecida com vista a 
manifestar o consentimento deve ser dada 
numa linguagem clara e apropriada à 
idade, de forma facilmente compreensível 
por crianças de idade superior a 13 anos;

Or. en

Alteração 1016
Marian Harkin, Seán Kelly

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que um serviço da sociedade 
da informação disponibilizar redes sociais 
a crianças, deve tomar medidas explícitas 
para proteger o seu bem-estar, 
nomeadamente assegurando, tanto 
quanto possível, que as crianças tenham 
conhecimento das identidades das pessoas 
com quem estão a comunicar.

Or. en

Alteração 1017
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os métodos para obter um 
consentimento válido não devem conduzir 
a um tratamento adicional dos dados 
pessoais da criança em causa.

Or. en

Alteração 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os métodos para obter um 
consentimento válido não devem conduzir 
a um tratamento adicional dos dados 
pessoais da criança em causa.

Or. en

Alteração 1019
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Sempre que os serviços a que se 
refere o n.º 1 forem especialmente 
apropriados e adequados a uma criança e 
forem do conhecimento das autoridades 
nacionais relevantes bem como 
controlados por estas, os requisitos 
referidos no n.º 1 não são aplicáveis.
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Or. en

Alteração 1020
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O disposto no n.º 1 não prejudica o 
direito contratual geral dos 
Estados-Membros, como as disposições 
que regulam a validade, a formação ou os 
efeitos de um contrato em relação a uma 
criança.

Suprimido

Or. en

Alteração 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 1 não é aplicável sempre que os 
serviços da sociedade da informação 
oferecidos diretamente às crianças forem 
serviços de natureza exclusivamente 
preventiva ou de aconselhamento para 
jovens em situações difíceis.

Or. en

Justificação

Determinados serviços da sociedade de informação oferecidos a crianças dependem para a 
sua eficácia da possibilidade de as crianças os poderem utilizar sem o consentimento dos 
pais. É o caso, por exemplo, das salas de conversação em linha para vítimas de abusos 
sexuais. Sem a possibilidade de derrogação para estes casos, alguns serviços de 
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aconselhamento destinados a crianças que procuram ajuda em situações em que os 
progenitores ou representantes legais podem estar intimamente relacionados com o seu 
problema deixariam de existir. Consultar igualmente o texto da alteração ao considerando 
29-A (novo).

Alteração 1022
Axel Voss

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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 prever 
medidas específicas para as micro, 
pequenas e médias empresas.

Suprimido
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Or. es

Alteração 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1025
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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. São atribuídas competências à Comissão 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
estabelecer modelos normalizados 
relativamente a métodos específicos de 
obtenção do consentimento verificável 
referido no n.º 1.

Or. en
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Justificação

Esta alteração horizontal substitui todos os atos de execução por atos delegados de forma a 
garantir o pleno envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.

Alteração 1028
Josef Weidenholzer

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. 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.

Or. en

Alteração 1029
Dimitrios Droutsas

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. 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 requisitos 
aplicáveis à obtenção do consentimento 
verificável referido no número. Ao fazê-lo, 
a Comissão deve considerar a adoção de 
medidas específicas, em especial para as 
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micro, pequenas e médias empresas.

Or. en

Alteração 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os n.os 1, 2 e 3 não se aplicam nos 
casos em que o tratamento de dados 
pessoais de uma criança diga respeito a 
dados relativos à saúde, bem como nos 
casos em que a legislação do 
Estado-Membro em matéria de cuidados 
de saúde e de assistência social dê 
prioridade à maturidade e à competência 
de um indivíduo em detrimento da sua 
idade física.

Or. en

Justificação

No contexto dos cuidados de saúde e de assistência social, a autorização do progenitor ou do 
titular da guarda de uma criança não deve ser necessária nos casos em que a criança tenha 
maturidade e competência para tomar uma decisão por si própria. No Reino Unido, 
considera-se que uma pessoa com idade igual ou superior a 12 anos tem idade e maturidade 
suficientes para exercer o seu direito a decidir sobre quem, para além de si própria, pode 
aceder aos seus registos de saúde. Nos casos relativos à proteção de menores, nem sempre é 
do interesse do titular dos dados que o progenitor ou o titular da sua guarda tenha acesso 
aos seus dados, o que deve estar refletido na legislação.

Alteração 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4
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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 previsto no artigo 87.º, n.º 2.

Suprimido

Or. es

Alteração 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração horizontal substitui todos os atos de execução por atos delegados de forma a 
garantir o pleno envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.

Alteração 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4
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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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1034
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1035
Manfred Weber

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão pode estabelecer 
formulários normalizados para os métodos 

4. A Comissão deve estabelecer 
formulários normalizados para os métodos 
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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.

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.

Or. de

Justificação

A idade da capacidade jurídica na União Europeia situa-se, em geral, nos 18 anos. Em casos 
excecionais, assume-se uma capacidade jurídica/responsabilidade criminal condicional a 
partir de 14 ou 15 anos. Por conseguinte, o estabelecimento do limite de idade de 13 anos 
afigura-se arbitrário e inadequado aos interesses de proteção das crianças. O aumento para 
o limite de idade de 15 anos afigura-se, portanto, mais adequado. A alteração do n.º 4 é 
necessária para garantir a segurança jurídica aos fornecedores no que diz respeito ao 
consentimento obtido.

Alteração 1036
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A criança tem direito à liberdade de 
expressão e a procurar e receber 
informações de toda a espécie, dentro dos 
limites da lei.

Or. en

Justificação

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Alteração 1037
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. A criança tem direito à privacidade. 
A lei deve proteger a criança contra 
intromissões na sua vida privada, familiar 
ou no seu lar. 

Or. en

Justificação

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Alteração 1038
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-C. A criança tem direito ao acesso a 
informação apropriada. A informação 
deve poder ser compreendida pela 
criança. Os governos dos 
Estados-Membros devem velar pela 
proteção das crianças contra materiais 
que lhes possam ser prejudiciais. 

Or. en

Justificação

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

Alteração 1039
Axel Voss
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
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, a 
infrações penais, incluindo infrações 
penais e matéria penal que não tenham 
resultado em condenação, bem como a 
problemas sociais significativos, ou 
medidas de segurança conexas.

Or. en

Alteração 1040
Claude Moraes

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a orientação 
sexual, 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

Justificação

O âmbito do acesso a dados pessoais de trabalhadores deve incluir as atividades sindicais.
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Alteração 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, 
problemas sociais significativos, 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 1042
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
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 
biométricos ou dados relativos à saúde ou à 
orientação sexual ou a condenações penais 
ou medidas de segurança conexas.

Or. en

Alteração 1043
Louis Michel
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
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 orientação sexual e o 
tratamento de dados pessoais com a 
finalidade de revelar informações sobre 
saúde.

Or. en

Alteração 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
pessoais que revelem a origem racial ou 
étnica, as opiniões políticas, as convicções 
religiosas ou filosóficas, a filiação e 
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. de

Alteração 1045
Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
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 e 
biométricos ou dados relativos à saúde ou à 
orientação sexual ou a condenações penais 
ou medidas de segurança conexas.

Or. fr

Justificação

Alteração ligada à alteração ao artigo 4.º.

Alteração 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É proibido o tratamento de dados 
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.

1. É proibido o tratamento de dados 
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 
financeiros, dados genéticos ou dados 
relativos à saúde ou à orientação sexual ou 
a condenações penais ou medidas de 
segurança conexas.

Or. en

Alteração 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento desses 
dados pessoais, sem prejuízo do disposto 
nos artigos 7.º e 8.º, exceto se o direito da 
União ou a legislação de um 
Estado-Membro previr que a proibição a 
que se refere o n.º 1 não pode ser afastada 
pelo titular dos dados; ou

a) O titular dos dados tiver dado o seu 
consentimento para o tratamento desses 
dados pessoais, sem prejuízo do disposto 
nos artigos 7.º e 8.º, exceto se o direito da 
União ou a legislação de um 
Estado-Membro previr que a proibição a 
que se refere o n.º 1 não pode ser afastada 
pelo titular dos dados. Tal inclui garantias 
para impedir o boicote de trabalhadores 
através da inclusão numa «lista negra», 
devido, por exemplo, às suas atividades 
sindicais. ou

Or. en

Justificação

Adição necessária para prevenir situações de utilização de dados pessoais em prejuízo dos 
seus titulares no contexto do emprego. 

Alteração 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O tratamento for necessário para a 
execução ou a celebração de um contrato 
no qual o titular dos dados é parte ou para 
a realização de diligências prévias à 
celebração do contrato a pedido do titular 
dos dados;

Or. en

Justificação

Deve ser permitido também o tratamento de categorias especiais de dados pessoais para fins 
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de execução ou celebração de um contrato quando essa for a vontade do titular dos dados.

Alteração 1049
Axel Voss

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 ou 
de convenções coletivas do mercado de 
trabalho, na medida em que seja permitido 
pelo direito da União ou pela legislação de 
um Estado-Membro, mediante garantias 
adequadas; ou

Or. en

Justificação

Redação proveniente do parecer da Comissão ITRE.

Alteração 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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, pela legislação de um 
Estado-Membro ou por convenções 
coletivas do mercado de trabalho, 
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mediante garantias adequadas; ou

Or. en

Alteração 1051
Dimitrios Droutsas

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, pela legislação de um 
Estado-Membro ou por convenções 
coletivas, mediante garantias adequadas; 
ou

Or. en

Alteração 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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 que salvaguardem os direitos 
fundamentais do titular dos dados como o 
direito à não-discriminação; ou

Or. en
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Alteração 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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, desde que cumpra um 
objetivo de interesse público claramente 
definido, respeite a essência do direito à 
proteção dos dados pessoais, seja 
proporcional ao fim legítimo prosseguido 
e respeite os interesses e direitos 
fundamentais do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

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, incluindo convenções 
coletivas de trabalho, mediante garantias 
adequadas; ou

Or. de
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Alteração 1055
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

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

Texto da Comissão Alteração

c) O tratamento for necessário para 
proteger interesses vitais do titular dos 
dados ou de outra pessoa, se o titular dos 
dados estiver física ou legalmente 
incapacitado de dar o seu consentimento; 
ou

c) O tratamento for necessário para 
proteger os interesses do titular dos dados 
ou de outra pessoa, se o titular dos dados 
estiver física ou legalmente incapacitado de 
dar o seu consentimento; ou

Or. en

Alteração 1056
Claude Moraes

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

Texto da Comissão Alteração

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, ou de 
defesa de direitos humanos, desde que 
aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

Or. en
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Justificação

Certas organizações da sociedade civil, como organizações de doentes que defendem os 
direitos fundamentais dos doentes, participam frequentemente em projetos de investigação, 
podendo, nesse contexto, criar registos de doentes, apesar dos seus recursos financeiros 
serem muitas vezes limitados. As iniciativas deste tipo, levadas a cabo por organizações de 
doentes ou outras organizações da sociedade civil com vista a promover a saúde ou os 
direitos dos doentes, são atividades legítimas.

Alteração 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação, 
organizações do mercado de trabalho ou 
qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

Or. en

Alteração 1058
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação ou 
associação que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

Or. en

Alteração 1059
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação, 
organizações ativas no mercado de 
trabalho ou qualquer outro organismo sem 
fins lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos, desportivos ou 
sindicais, desde que aquele tratamento se 
refira apenas aos membros ou antigos 
membros desse organismo ou a pessoas 
que com ele mantenham contactos 
regulares relacionados com os seus 
objetivos, e que os dados não sejam 
divulgados a terceiros sem o consentimento 
dos titulares de dados; ou

Or. en
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Alteração 1060
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

d) O tratamento for efetuado, no âmbito de 
atividades lícitas e mediante garantias 
adequadas, por uma fundação, associação 
ou qualquer outro organismo sem fins 
lucrativos e que prossiga fins políticos, 
filosóficos, religiosos ou sindicais, desde 
que aquele tratamento se refira apenas aos 
membros ou antigos membros desse 
organismo ou a pessoas que com ele 
mantenham contactos regulares 
relacionados com os seus objetivos, e que 
os dados não sejam divulgados a terceiros 
sem o consentimento dos titulares de 
dados; ou

d) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

e) O tratamento se referir a dados pessoais 
manifestamente tornados públicos pelo seu 
titular; ou

e) O tratamento se referir a dados pessoais 
manifesta e claramente tornados públicos 
pelo seu titular; ou

Or. en

Alteração 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) O tratamento for necessário à declaração, 
ao exercício ou à defesa de um direito num 
processo judicial; ou

f) O tratamento for necessário à declaração, 
ao exercício ou à defesa de um direito num 
processo judicial ou se, de outro modo, o 
exercício de direitos juridicamente 
fundamentados de terceiros for 
prejudicado; ou

Or. en

Alteração 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Texto da Comissão Alteração

f) O tratamento for necessário à 
declaração, ao exercício ou à defesa de um 
direito num processo judicial; ou

f) O tratamento for necessário ao exercício 
ou à defesa de um direito num processo 
judicial, desde que a reivindicação em 
causa não seja manifestamente 
injustificada; ou

Or. en

Alteração 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

f) O tratamento for necessário à declaração, 
ao exercício ou à defesa de um direito num 
processo judicial; ou

f) O tratamento for necessário à declaração, 
ao exercício ou à defesa de um direito num 
processo judicial ou administrativo, de 
qualquer tipo; ou
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Or. es

Justificação

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.

Alteração 1065
Wim van de Camp

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; 
ou

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público, com 
base em convenções internacionais nas 
quais a UE ou um Estado-Membro sejam 
parte, 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; 
ou

Or. en

Justificação

O interesse público pode ser igualmente expresso nas convenções internacionais, mesmo na 
ausência de disposições legislativas nacionais ou da UE específicas. Essas convenções devem 
respeitar a essência do direito à proteção dos dados pessoais e ser proporcionais ao objetivo 
legítimo visado. Além disso, qualquer tratamento de dados pessoais efetuado nesta base teria 
também, obviamente, de respeitar todos os restantes aspetos do regulamento.
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Alteração 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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; 
ou

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 interesses legítimos do 
titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 1067
Louis Michel

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; 
ou

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; ou

Or. en

Alteração 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

g) O tratamento for necessário ao exercício 
de uma missão de interesse público 
relevante e bem definida, com base no 
direito da União ou na legislação de um 
Estado-Membro, que deve ser 
proporcional ao objetivo visado, respeitar 
a essência do direito à proteção dos dados 
pessoais e prever medidas adequadas à 
proteção dos interesses e direitos 
fundamentais do titular dos dados; ou

Or. en

Alteração 1069
Axel Voss

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

Texto da Comissão Alteração

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 81.º; ou

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, incluindo a investigação histórica, 
estatística ou científica, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
81.º; ou

Or. en

Justificação

Este esclarecimento é necessário para salvaguardar o tratamento de dados médicos 
utilizados para fins de investigação histórica, estatística ou científica. Os cientistas utilizam 
em grande medida os registos e os biobancos de doentes para efetuarem investigações 
clínicas, epidemiológicas e translacionais pelo que é necessário assegurar o tratamento de 
dados pessoais para fins no domínio da saúde.

Alteração 1070
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 81.º; ou

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
e seguros for necessário para fins no 
domínio da saúde, sob reserva das 
condições e garantias previstas no artigo 
81.º; ou

Or. en

Justificação

O tratamento de dados relevantes no domínio da saúde é fundamental não só no contexto dos 
seguros de saúde (conforme previsto no artigo 81.º), mas também de outros tipos de seguro, 
(por exemplo, seguros de vida), e deve ser permitido para fins de avaliação dos riscos 
segurados, do cálculo dos prémios e da regularização de indemnizações e pagamento de 
prestações, sem ser obrigatório solicitar o consentimento explicito, específico e informado do 
titular dos dados antes de cada operação de tratamento. Consultar também a alteração ao 
artigo 81.º do regulamento.

Alteração 1071
Louis Michel

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

Texto da Comissão Alteração

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 81.º; ou

h) O tratamento de dados pessoais com o 
objetivo de revelar informações relativas à 
saúde for necessário para efeitos de 
medicina preventiva ou do trabalho, 
diagnósticos médicos, prestação de 
cuidados de saúde ou tratamentos 
médicos, ou gestão de serviços de saúde, e 
sempre que o tratamento desses dados for 
efetuado por um profissional da saúde 
sujeito ao segredo profissional, ou por 
outra pessoa igualmente sujeita a uma 
obrigação de confidencialidade 
equivalente, ao abrigo da legislação ou 
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regulamentação estabelecida pelas 
autoridades nacionais competentes do 
Estado-Membro; ou

Or. en

Alteração 1072
Ewald Stadler

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

Texto da Comissão Alteração

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para fins no domínio da 
saúde, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 81.º;

h) O tratamento de dados relativos à saúde 
for necessário para os fins referidos no 
artigo 81.º ou para a execução de 
contratos relacionados com estes fins, sob 
reservas das condições e garantias previstas 
no mesmo;

Or. de

Alteração 1073
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) O tratamento se restringir a dados 
sob pseudónimo, e sempre que o titular 
dos dados seja protegido adequadamente e 
o destinatário do serviço possa exercer o 
direito de oposição, nos termos do artigo 
19.º, n.º 3, e o tratamento for necessário à 
prossecução de um interesse legítimo do 
responsável pelo tratamento ou de um 
terceiro.

Or. en
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Alteração 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Texto da Comissão Alteração

i) O tratamento for necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica, sob reserva das condições e 
garantias previstas no artigo 83.º; ou

i) O tratamento for necessário para fins de 
investigação histórica, estatística ou 
científica, assim como de investigação 
oficial ou administrativa prejudicial para 
a determinação da filiação natural, sob 
reserva das condições e garantias previstas 
no artigo 83.º; ou

Or. es

Justificação

O tratamento é necessário para fins de investigação histórica, estatística ou científica, assim 
como de investigação oficial ou administrativa prejudicial para a determinação da filiação 
natural, sob reserva das condições e garantias previstas no artigo 83.º.

Alteração 1075
Sophia in 't Veld

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 oficial, 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 

j) O tratamento de dados relacionados com 
condenações penais ou outras medidas de 
segurança conexas for efetuado sob o 
controlo e mediante a autorização de uma 
autoridade de controlo, 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 
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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.

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 1076
Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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, 
ou ao cumprimento de ordens e 
recomendações de organismos 
competentes bem como de requisitos de 
autoridades de controlo, aos quais 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.

Or. en

Alteração 1077
Wim van de Camp
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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, para a prevenção ou deteção de 
fraudes, 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.

Or. en

Justificação

A alteração é justificada pela necessidade de prevenir e detetar fraudes no contexto dos 
seguros, dos pagamentos ou outras formas de fraude. As empresas de serviços financeiros, 
por exemplo, tratam dados pessoais e partilham e cruzam esses dados com outras empresas 
do setor. Esta alteração visa não só impedir que o responsável pelo tratamento sofra danos 
mas também proteger outras empresas de serviços financeiros e o setor dos serviços 
financeiros em geral. Os dados tratados podem incluir informações relativas a condenações 
penais e dados que podem conduzir a uma condenação penal, matéria que será prevista no 
artigo 9.º. A autorização do tratamento não é facultativa.

Alteração 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(j) O tratamento de dados relacionados j) O tratamento de dados relacionados com 
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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.

condenações penais ou outras medidas de 
segurança conexas for efetuado sob reserva 
das condições e garantias previstas no 
artigo 83.º-A ou sob a supervisão de uma 
autoridade de controlo, ou se o tratamento 
for necessário para respeitar ou evitar a 
violação de uma obrigação jurídica ou 
regulamentar ou de convenções coletivas 
do mercado de trabalho às quais 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.

Or. en

Justificação

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Alteração 1079
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 

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 
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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.

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. Qualquer registo das 
condenações penais só pode ser conservado 
sob o controlo das autoridades públicas.

Or. en

Alteração 1080
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 
sanções administrativas, sentenças, 
infrações penais, condenações 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.

Or. en
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Alteração 1081
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 pessoais 
relacionados com infrações, 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.

Or. en

Alteração 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 

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 
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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.

tratamento seja autorizado pelo direito da 
União ou pela legislação de um 
Estado-Membro que preveja garantias 
adequadas. O registo completo ou parcial 
das condenações penais só pode ser 
conservado sob o controlo das autoridades 
públicas.

Or. es

Justificação

Parece dar a entender que pudessem existir registos parciais de condenações penais ou 
medidas de segurança que não estivessem sob o controlo dos poderes públicos. Qualquer 
registo desta espécie, seja total ou parcial, deve estar sob o controlo dos poderes públicos.

Alteração 1083
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) O tratamento for necessário com o 
único objetivo do respeito ou do exercício 
do direito à igualdade de oportunidades, 
bem como da promoção da inclusão e da 
diversidade a nível dos recursos humanos 
do responsável pelo tratamento ou do 
grupo de empresas do qual o responsável 
pelo tratamento faça parte.

Or. en

Alteração 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-A) O tratamento de dados relativos à 
saúde for necessário para assegurar a 
proteção social a título privado, 
nomeadamente proporcionando a 
segurança dos rendimentos ou 
instrumentos de gestão de riscos que 
sejam do interesse do titular dos dados e 
dos seus dependentes e ativos, ou 
aumentando a equidade intergeracional 
por meio da distribuição.

Or. en

Justificação

Redação proveniente do parecer da Comissão ITRE.

Alteração 1085
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) O tratamento de dados for efetuado 
no âmbito do cumprimento de normas de 
condicionalidade por pessoas sujeitas às 
mesmas, sempre que tal for necessário 
para a aplicação destas normas.

Or. de

Alteração 1086
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – alínea j-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

j-B) O tratamento for necessário para fins 
legítimos de ordem interna de grupos de 
empresas e desde que os interesses dos 
titulares dos dados sejam salvaguardados 
de forma adequada através de disposições 
internas em matéria de proteção de dados 
ou de códigos de conduta equivalentes, 
conforme referido no artigo 38.º-C;

Or. en

Alteração 1087
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1088
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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conformidade com 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 como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Or. en

Alteração 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Or. es

Justificação

O conteúdo é excessivo, dado que confere à Comissão poderes para desenvolver aspetos 
essenciais deste instrumento e numa área especialmente delicada para o tipo de dados a que 
se refere esta norma. Consequentemente, parece mais adequado desenvolver estes aspetos 
neste mesmo regulamento.

Alteração 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 
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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 como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1091
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 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 como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1092
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 
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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 como as derrogações 
previstas no n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 1093
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 

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 
como as derrogações previstas no n.º 2.

3. São atribuídas competências à Comissão 
para, após requerer um parecer ao Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, 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 como 
as derrogações previstas no n.º 2.

Texto da Comissão Alteração

Or. en

Alteração 1094
Judith Sargentini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros determinam 
condições que regem o tratamento de um 
número de identificação nacional ou de 
qualquer outro identificador de aplicação 
geral.

Or. en

Justificação

Este texto foi retirado da diretiva relativa à proteção de dados atual. A alteração permite que 
os Estados-Membros estabeleçam limites específicos mais estritos relativamente à forma 
como o número de identificação nacional pode ser utilizado, em especial no que diz respeito 
à sua utilização fora do contexto oficial

Alteração 1095
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Tratamento que não permite a 

identificação
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.

Or. en

Justificação

Texto transferido para o artigo 5.º-C (novo).
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Alteração 1096
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Tratamento que não permite a 
identificação

Tratamento automatizado

Or. de

Alteração 1097
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1098
Ewald Stadler

Proposta de regulamento
Artigo 10



AM\928600PT.doc 117/173 PE506.146v01-00

PT

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 1099
Ewald Stadler

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.

1. A criação de um processo comum de 
tratamento automatizado por vários 
responsáveis pelo tratamento é admissível 
desde que este processo seja adequado, 
tendo em conta interesses dignos de 
proteção dos titulares dos dados e as 
tarefas ou os fins comerciais dos 
envolvidos responsáveis pelo tratamento e 
desde que cada um destes responsáveis 
preserve o pleno controlo, pelo menos, 
sobre o tratamento dos dados por ele 
recolhidos. Os vários responsáveis pelo 
tratamento também podem manter pleno 
controlo sobre todos os dados sujeitos a 
um tratamento automatizado comum.
2. Os responsáveis pelo tratamento devem 
garantir que seja possível controlar a 
legitimidade do processo comum. Para tal, 
devem definir por escrito o seguinte:
a) Motivo e finalidade do processo comum 
de tratamento automatizado;
b) Todos os responsáveis pelo tratamento 
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envolvidos e as suas finalidades;
c) Terceiros aos quais os dados serão 
transmitidos;
d) Tipo de dados;
e) As medidas técnicas e organizativas 
necessárias.
3. O titular dos dados tratados pode 
exercer os seus direitos perante qualquer 
um dos responsáveis pelo tratamento. Se 
esse responsável não tiver pleno controlo 
sobre os dados, será obrigado a transmitir 
a alegação do titular dos dados ao 
responsável pelo tratamento que recolheu 
os mesmos. O titular dos dados deve ser 
informado dessa transmissão ao 
responsável. O direito de acesso do titular 
dos dados estende-se a todos os 
responsáveis pelo tratamento e a todas as 
finalidades do tratamento comum dos 
dados.
4. Os responsáveis pelo tratamento 
assumem uma responsabilidade 
individual e coletiva pelo cumprimento 
dos requisitos legais relativos à proteção 
de dados definidos neste regulamento e 
aplicáveis a todo o processo de tratamento 
automatizado.

Or. de

Alteração 1100
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

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 

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

único objetivo de respeitar uma disposição 
do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1101
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

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

Alteração 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

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 uma pessoa singular, 
nomeadamente se os dados forem 
tornados anónimos ou estiverem sob 
pseudónimo, 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.
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Or. en

Alteração 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

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 ou a 
um subcontratante identificar uma pessoa 
singular, nomeadamente se os dados 
forem tornados anónimos ou estiverem 
sob pseudónimo, esse responsável não é 
obrigado a tratar ou a obter informações 
adicionais para identificar o titular dos 
dados com o único objetivo de respeitar 
uma disposição do presente regulamento.

Or. en

Alteração 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

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, esse responsável não deve obter 
informações adicionais para identificar o 
titular dos dados com o único objetivo de 
respeitar uma disposição do presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 1105
Jan Philipp Albrecht

Proposta de regulamento
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Educação

Os cidadãos e residentes da União 
Europeia recebem educação, através dos 
meios apropriados, sobre o tema da 
proteção de dados, como parte integrante 
da educação geral sobre os meios de 
comunicação social. As instituições e 
organismos competentes dos 
Estados-Membros e da União são 
responsáveis por promover este objetivo.

Or. en

Justificação

Ver alteração relativa ao artigo 52.º, n.º 2.

Alteração 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes e de fácil 
acesso relativamente ao tratamento de 
dados pessoais e ao exercício dos direitos 
pelos titulares de dados.

1. O responsável pelo tratamento deve 
operar com critérios de transparência e 
acessibilidade relativamente ao tratamento 
de dados pessoais e ao exercício dos 
direitos pelos titulares de dados. Para esse 
efeito, pode proceder à divulgação deste 
critérios através da formulação de 
políticas que deve dar a conhecer a todos 
os titulares de dados.



PE506.146v01-00 122/173 AM\928600PT.doc

PT

Or. es

Justificação

Assim, salienta os princípios da transparência e acessibilidade, ao mesmo tempo que deixa 
em aberto a possibilidade de formular políticas concretas no âmbito do regulamento. A 
formulação de políticas já não é um requisito geral, ficando a cargo de cada controlador. As 
autoridades de controlo podem emitir recomendações e criar incentivos nesta matéria. 

Alteração 1107
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes e de fácil 
acesso relativamente ao tratamento de 
dados pessoais e ao exercício dos direitos 
pelos titulares de dados.

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes e de fácil 
acesso de acordo com as disposições de 
um código de conduta relativamente ao 
tratamento de dados pessoais e ao exercício 
dos direitos pelos titulares de dados.

Or. en

Alteração 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras transparentes e de fácil 
acesso relativamente ao tratamento de 
dados pessoais e ao exercício dos direitos 
pelos titulares de dados.

1. O responsável pelo tratamento deve 
aplicar regras simples, concisas, 
transparentes, bem estruturadas e de fácil 
acesso relativamente ao tratamento de 
dados pessoais e ao exercício dos direitos 
pelos titulares de dados.

Or. en
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Justificação

A alteração visa harmonizar o artigo 11.º com o artigo 7.º, n.º 2-B (novo) a fim de permitir 
que os responsáveis pelo tratamento utilizem apenas uma política de privacidade, 
introduzindo princípios geralmente aceites sobre cláusulas abusivas em contratos celebrados 
por consumidores nesses documentos.

Alteração 1109
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, em especial quando as 
informações são dirigidas especificamente 
a uma criança.

Or. en

Alteração 1110
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, que permita um registo 
duradoiro, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.
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Or. de

Alteração 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. 2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível e, na medida do possível, 
numa linguagem clara e simples. Este 
último aspeto deve ser tido em conta, em 
especial, quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

Or. es

Justificação

A necessidade de a linguagem se adaptar às necessidades do interessado pode resultar 
excessiva e dificilmente praticável de um modo geral. É por isso que, com o objetivo de evitar 
encargos desproporcionais, se propõe uma redação alternativa.

Alteração 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, em especial quando as 
informações são dirigidas especificamente 
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dirigidas especificamente a uma criança. a uma criança.

Or. en

Alteração 1113
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. O responsável pelo tratamento deve 
disponibilizar quaisquer informações 
relativas ao tratamento de dados pessoais 
ao titular dos dados de forma inteligível, 
numa linguagem clara e simples, adaptada 
à pessoa em causa, em especial quando as 
informações são dirigidas especificamente 
a uma criança.

Or. en

Alteração 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer quaisquer informações e 
comunicações relativas ao tratamento de 
dados pessoais ao titular dos dados de 
forma inteligível, numa linguagem clara e 
simples, adaptada à pessoa em causa, em 
especial quando as informações são 
dirigidas especificamente a uma criança.

2. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer ao titular dos dados quaisquer 
informações e comunicações relativas ao 
tratamento de dados pessoais, às quais, nos 
termos do presente regulamento, seja 
obrigado a permitir acesso, devendo fazê-
lo de uma forma inteligível e 
compreensível para um consumidor 
médio com um nível normal de 
informação, atenção e compreensão.

Or. en
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Alteração 1115
Csaba Sógor.

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. 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 e outros aspetos 
gráficos, 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. hu

Justificação

Os símbolos não são os únicos aspetos gráficos passíveis de facilitar a compreensão.

Alteração 1116
Rui Tavares

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O responsável pelo tratamento deve 
difundir as políticas de proteção de dados 
através de modos de descrição facilmente 
compreensíveis, baseados em símbolos, no 
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que respeita aos diferentes tipos de 
tratamento de dados e respetivas 
condições e consequências. São atribuídas 
competências à Comissão para adotar 
atos delegados em conformidade com o 
artigo 86.º, a fim de especificar esse modo 
de descrição baseado em símbolos. O 
modo de descrição referido deve incluir 
informações sobre a finalidade do 
tratamento, sobre a divulgação, se for 
caso disso, dos dados a terceiros e os fins 
dessa divulgação, e sobre sistemas de 
localização, formas de reparação de 
danos disponíveis, pontos de contacto 
efetivos do responsável pelo tratamento, 
bem como informação sobre políticas e 
medidas de segurança de dados 
implementadas pelo responsável pelo 
tratamento e sobre a duração da 
conservação dos dados.

Or. en

Alteração 1117
Csaba Sógor.

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. 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 mais concretamente os modos 
de descrição baseados em símbolos ou 
outros aspetos gráficos mencionados no 
n.º 3, no que se refere, designadamente, à 
natureza do tratamento, à duração de 
armazenamento, à transferência e 
apagamento de dados, estabelecendo 
símbolos ou outros instrumentos, de modo 
a proporcionar as informações de modo 
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normalizado.

Or. hu

Justificação

Os símbolos não são os aspetos instrumentos gráficos passíveis de facilitar a compreensão.

Alteração 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
O artigo 12.º da Diretiva 2002/58/CE e os 
artigos 20.º e 21.º, n.º 3, alínea e), da 
Diretiva 2002/22/CE são uma aplicação 
do direito do titular dos dados à 
transparência das informações e 
comunicações, o qual exige que o 
responsável pelo tratamento informe os 
titulares de dados dos seus direitos no que 
toca à utilização das suas informações 
pessoais e chame a atenção para a 
existência de sistemas desenvolvidos de 
acordo com os princípios da privacidade 
desde a conceção.

Or. en

Justificação

O artigo 12.º da Diretiva sobre a privacidade e as comunicações eletrónicas e os artigos 20.º 
e 21.º da Diretiva relativa ao serviço universal abrangem os serviços de informação de listas, 
no âmbito dos serviços universais. As bases de dados dos prestadores de serviços de 
informação de listas são obrigatoriamente «exaustivas», daí a importância da inclusão dos 
dados do assinante, bem como a necessidade de o assinante ser claramente informado sobre 
todas as suas opções, independentemente do modelo adotado por um Estado-Membro 
(participação, autoexclusão ou híbrido).
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Alteração 1119
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º 
a 19.º. Sempre que os dados pessoais 
forem objeto de tratamento automatizado, 
o responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via 
eletrónica.

Suprimido

Or. en

Alteração 1120
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º 
a 19.º. Sempre que os dados pessoais 
forem objeto de tratamento automatizado, 

Suprimido
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o responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via 
eletrónica.

Or. en

Justificação

A obrigatoriedade de o responsável pelo tratamento «estabelecer procedimentos» e «prever 
mecanismos» revelam uma regulamentação excessiva. A obrigatoriedade de o responsável 
pelo tratamento prever meios para a apresentação de pedidos por via eletrónica pode 
comprometer o princípio de neutralidade tecnológica.

Alteração 1121
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento pode 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

Or. en

Alteração 1122
Nils Torvalds
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, e desde 
que tal não implique esforços ou custos 
desproporcionados, o responsável pelo 
tratamento deve igualmente prever meios 
para a apresentação de pedidos por via 
eletrónica.

Or. en

Alteração 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no 
artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve 
prever, nomeadamente, mecanismos 
destinados a facilitar os pedidos sobre as 
medidas previstas no artigo 13.º, e nos 
artigos 15.º a 19.º. Sempre que os dados 
pessoais forem objeto de tratamento 
automatizado, o responsável pelo 
tratamento deve igualmente prever meios 
para a apresentação de pedidos por via 

1. O responsável pelo tratamento deve 
fornecer a informação prevista no artigo 
14.º, e os procedimentos de exercício dos 
direitos dos titulares de dados referidos no 
artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve 
prever, nomeadamente, mecanismos 
destinados a facilitar os pedidos sobre as 
medidas previstas no artigo 13.º, e nos 
artigos 15.º a 19.º. Sempre que se 
considere conveniente, toda essa 
informação pode ser documentada sob a 
forma de políticas e manuais de 
procedimento para facilitar o seu 
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eletrónica. conhecimento e utilização.

Or. es

Justificação

O mais importante é a obtenção de informação e o exercício dos direitos. Para isso, algumas 
instituições - devido à sua dimensão ou complexidade - podem precisar de instituir 
procedimentos bem definidos para o exercício dos referidos direitos pelos titulares de dados, 
ao passo que outras organizações de menor dimensão ou com uma estrutura muito simples 
não necessitarão de procedimentos propriamente ditos ou poderão, no máximo, fornecer uma 
informação muito resumida aos titulares de dados sobre a forma de agir.

Alteração 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento pode 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via eletrónica.

Or. en

Alteração 1125
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1



AM\928600PT.doc 133/173 PE506.146v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Deve prever, 
nomeadamente, mecanismos destinados a 
facilitar os pedidos sobre as medidas 
previstas no artigo 13.º, e nos artigos 15.º a 
19.º. Sempre que os dados pessoais forem 
objeto de tratamento automatizado, o 
responsável pelo tratamento deve 
igualmente prever meios para a 
apresentação de pedidos por via 
eletrónica.

1. O responsável pelo tratamento deve 
estabelecer os procedimentos de 
informação previstos no artigo 14.º, e os 
procedimentos de exercício dos direitos 
dos titulares de dados referidos no artigo 
13.º, e nos artigos 15.º a 19.º. Caso o 
titular dos dados pretenda exercer os 
direitos previstos no artigo 13.º, e nos 
artigos 15.º a 19.º, deve apresentar um 
pedido para este efeito ao responsável pelo 
tratamento através de um documento 
assinado por si ou outro cuja validade 
possa ser confirmada.

Or. en

Alteração 1126
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. Sempre que o 
titular dos direitos apresentar o pedido por 
via eletrónica, a informação deve ser 

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. Sempre que o 
titular dos direitos apresentar o pedido por 
via eletrónica, a informação pode ser 
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fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa.

fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa.

Or. en

Alteração 1127
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. 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 responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita.

Or. en

Justificação

A supressão pretende evitar a criação de mais burocracia para as PME.

Alteração 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. 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 responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento, ou se, pela natureza dos 
dados solicitados, for necessário proceder 
à sua revisão antes da disponibilização, de 
modo a proteger dados relativos a 
terceiros contidos no registo. As 
informações devem revestir a forma 
escrita. 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.

Or. en

Justificação

Os dados pessoais podem conter informações factuais e/ou especulativas relativas a 
terceiros. Deve ser aberta a possibilidade de solicitar um prazo de resposta mais alargado 
com vista a proteger a privacidade dos dados de terceiros. Trata-se de uma hipótese 
particularmente relevante no caso dos serviços de saúde e de assistência social.

Alteração 1129
Nils Torvalds

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. 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 responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado caso vários 
titulares de dados exerçam os seus direitos 
e a sua cooperação seja necessária, numa 
medida razoável, para impedir um esforço 
injustificado e desproporcionado por parte 
do responsável pelo tratamento. As 
informações devem revestir a forma 
escrita. Sempre que o titular dos direitos 
apresentar o pedido por via eletrónica, a 
informação deve ser fornecida por meios 
eletrónicos, se possível, salvo se solicitado 
de outra forma pela pessoa em causa.

Or. en

Alteração 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 



AM\928600PT.doc 137/173 PE506.146v01-00

PT

desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. 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.

desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. Sempre que o 
titular dos direitos apresentar o pedido por 
via eletrónica, a informação pode ser 
fornecida por meios eletrónicos, salvo se 
solicitado de outra forma pela pessoa em 
causa ou se o responsável pelo tratamento 
tiver razões para considerar que o facto de 
fornecer a informação por meios 
eletrónicos acarreta um risco significativo 
de fraude.

Or. en

Justificação

O facto de proporcionar aos consumidores certos dados por meios eletrónicos, tais como os 
ficheiros de crédito, pode resultar na modificação ou na usurpação da identidade. A 
disponibilização de dados deve ser condicionada por controlos de autenticação que cumpram 
os critérios estabelecidos pela agência detentora dos dados, por forma a prevenir a 
interceção, a utilização indevida, a utilização fraudulenta ou a modificação.

Alteração 1131
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, da 
eventual adoção de uma medida nos termos 
do artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados 
exerçam os seus direitos e a sua 
cooperação seja necessária, numa medida 
razoável, para impedir um esforço 
injustificado e desproporcionado por 
parte do responsável pelo tratamento. As 

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados, sem excessiva 
demora, da eventual adoção de uma 
medida nos termos do artigo 13.º, e dos 
artigos 15.º a 19.º, bem como fornecer as 
informações solicitadas. As informações 
devem ser transmitidas por escrito, 
incluindo por meios eletrónicos.
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informações devem revestir a forma 
escrita. 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.

Or. en

Alteração 1132
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. 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 responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem ser 
fornecidas por escrito ou por meios 
eletrónicos, conforme o que for solicitado 
pelo titular dos dados.

Or. en

Justificação

Simplificação do texto: a escolha do formato é sempre feita pelo titular dos dados, e não 
apenas quando a solicitação dos dados é feita por via eletrónica.
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Alteração 1133
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a 
contar da data de receção do pedido, da 
eventual adoção de uma medida nos termos 
do artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados 
exerçam os seus direitos e a sua 
cooperação seja necessária, numa medida 
razoável, para impedir um esforço 
injustificado e desproporcionado por 
parte do responsável pelo tratamento. As 
informações devem revestir a forma 
escrita. 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 responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados, sem excessiva 
demora, da eventual adoção de uma 
medida nos termos do artigo 13.º, e dos 
artigos 15.º a 19.º, bem como fornecer as 
informações solicitadas. As informações 
devem revestir a forma escrita.

Or. en

Justificação

O texto original é demasiado prescritivo e as orientações afiguram-se como um instrumento 
melhor para lidar com esta matéria.

Alteração 1134
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2



PE506.146v01-00 140/173 AM\928600PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

2. O responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora e, 
o mais tardar, no prazo de um mês a contar 
da data de receção do pedido, da eventual 
adoção de uma medida nos termos do 
artigo 13.º, e dos artigos 15.º a 19.º, bem 
como fornecer as informações solicitadas. 
Este prazo pode ser prorrogado mais um 
mês, caso vários titulares de dados exerçam 
os seus direitos e a sua cooperação seja 
necessária, numa medida razoável, para 
impedir um esforço injustificado e 
desproporcionado por parte do responsável 
pelo tratamento. As informações devem 
revestir a forma escrita. 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 responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados sem demora 
indevida e, o mais tardar, no prazo de 30 
dias úteis a contar da data de receção do 
pedido, da eventual adoção de uma medida 
nos termos do artigo 13.º, e dos artigos 15.º 
a 19.º, bem como fornecer as informações 
solicitadas. Este prazo pode ser prorrogado 
mais 30 dias úteis, caso vários titulares de 
dados exerçam os seus direitos e a sua 
cooperação seja necessária, numa medida 
razoável, para impedir um esforço 
injustificado e desproporcionado por parte 
do responsável pelo tratamento ou para 
evitar o fornecimento de informações 
incompletas ou incorretas. As 
informações devem ser fornecidas no 
formato através do qual foram pedidas, 
salvo se solicitado de outra forma pela 
pessoa em causa.

Or. en

Alteração 1135
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o responsável pelo tratamento 
recusar adotar as medidas solicitadas pelo 
titular dos dados, deve informar a pessoa 
em causa das razões da recusa, das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de interpor uma 
ação judicial.

3. Se o responsável pelo tratamento não 
adotar as medidas solicitadas pelo titular 
dos dados, o titular dos dados tem o direito 
de exigir do responsável pelo tratamento 
uma justificação para a sua inação bem 
como informação sobre as possibilidades 
de apresentar uma queixa à autoridade de 
controlo e de interpor uma ação judicial.

Or. en
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Alteração 1136
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o responsável pelo tratamento recusar 
adotar as medidas solicitadas pelo titular 
dos dados, deve informar a pessoa em 
causa das razões da recusa, das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de interpor uma 
ação judicial.

3. Se o responsável pelo tratamento recusar 
adotar as medidas solicitadas pelo titular 
dos dados, deve informar a pessoa em 
causa das razões da recusa, de todos os 
factos na origem da recusa e das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de interpor uma 
ação judicial.

Or. en

Justificação

Atualmente os responsáveis pelo tratamento de dados recusam frequentemente respeitar os 
direitos dos titulares dos dados sem uma justificação cabal. É impossível para os titulares 
dos dados denunciar uma recusa ilícita de cumprimento dos seus direitos.

Alteração 1137
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o responsável pelo tratamento 
recusar adotar as medidas solicitadas pelo 
titular dos dados, deve informar a pessoa 
em causa das razões da recusa, das 
possibilidades de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de interpor uma 
ação judicial.

3. Se o responsável pelo tratamento não 
adotar as medidas solicitadas pelo titular 
dos dados, o titular dos dados tem o direito 
de apresentar uma queixa junto da 
autoridade de controlo.

Or. en
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Justificação

A referência ao direito de apresentar uma queixa à autoridade de controlo é suficiente para 
assegurar que os direitos do titular dos dados sejam respeitados.

Alteração 1138
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 ou à sua 
complexidade, o responsável pelo 
tratamento pode exigir o pagamento de 
uma taxa que reflita os custos 
administrativos para fornecer as 
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

Justificação

A complexidade (por exemplo, em termos de quantidade ou de estrutura dos dados 
solicitados) deve ser tida também em conta.

Alteração 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As informações e as medidas adotadas 4. As informações e as medidas adotadas 
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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.

relativamente a pedidos referidos no n.º 1 
são gratuitas. Se os pedidos forem 
manifestamente abusivos, particularmente 
devido ao seu caráter repetitivo ou à sua 
complexidade, o responsável pelo 
tratamento pode exigir o pagamento de 
uma taxa que reflita os custos 
administrativos para fornecer as 
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 1140
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 tendo em 
conta os custos administrativos para 
fornecer as 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 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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, se apresentação 
de um pedido da mesma natureza se 
repetir mais do que uma vez em seis 
meses, o responsável pelo tratamento pode 
exigir o pagamento de uma taxa 
administrativa 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 repetitivo do pedido.

Or. en

Alteração 1142
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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, exceto no que respeita aos 
custos efetivamente suportados pelo 
responsável pelo tratamento para 
responder aos pedidos. Se os pedidos 
forem importunos ou manifestamente 
abusivos, particularmente devido ao seu 
caráter repetitivo, o responsável pelo 
tratamento pode recusar-se a adotar as 
medidas solicitadas.

Or. en
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Alteração 1143
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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.

Or. en

Justificação

Texto transferido para artigos individuais.

Alteração 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 

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 
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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.

fornecer informações ou adotar as medidas 
solicitadas. O nível dessa taxa não deve 
exceder os custos do fornecimento das 
informações solicitadas. Nesse caso, 
incumbe ao responsável pelo tratamento o 
ónus de provar o caráter manifestamente 
abusivo do pedido.

Or. en

Alteração 1145
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 ou, no máximo, cobradas a 
uma taxa suficiente para cobrir os custos 
administrativos do tratamento do pedido, 
em especial no que respeita a pedidos 
repetidos ou que envolvam grandes 
quantidades de informação. Se os pedidos 
forem manifestamente abusivos, 
nomeadamente com o objetivo de causar 
perturbações, incómodo ou prejuízos 
financeiros 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.

Or. en

Alteração 1146
Sarah Ludford
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As seguintes disposições são 
aplicáveis aos pedidos previstos no artigo 
15.º: 
a) O responsável pelo tratamento pode 
cobrar uma taxa pelo fornecimento das 
informações. Essa taxa não deve ser 
excessiva;
b) O responsável pelo tratamento não é 
obrigado a fornecer as informações 
relevantes enquanto não estiverem 
cumpridas as seguintes condições:
i) Pagamento, se for caso disso, de uma 
taxa cobrada nos termos da alínea a). e 
ii) Fornecimento de quaisquer 
informações razoavelmente exigidas pelo 
responsável pelo tratamento relativas à 
identidade da pessoa que apresenta o 
pedido. 
c) Se o responsável pelo tratamento tiver 
atendido anteriormente o pedido de um 
individuo e, subsequentemente, o mesmo 
individuo lhe apresentar um pedido 
idêntico ou semelhante, o responsável 
pelo tratamento não é obrigado a 
satisfazer esse pedido nos termos do artigo 
15.º, salvo se tiver decorrido um intervalo 
razoável entre o cumprimento do pedido 
anterior e a realização do pedido atual;
d) O responsável pelo tratamento deve ter 
em conta quaisquer orientações 
formuladas ao abrigo do artigo 38.º para 
decidir: 
i) Se um pedido subsequente for idêntico 
ou semelhante a um pedido anterior;
ii) Se tiver decorrido um intervalo 
razoável entre o cumprimento do pedido 
anterior e a realização do pedido atual.
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Or. en

Justificação

A cobrança de uma taxa razoável é compatível com os direitos fundamentais. A dissuasão de 
pedidos especulativos, repetitivos e abusivos é legítima para evitar encargos 
desproporcionados para os responsáveis pelo tratamento de dados.

Alteração 1147
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 1148
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1149
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. de

Justificação

Se a Comissão determinasse quando um direito dos titulares de dados é exercido de forma 
abusiva, interferiria gravemente nos direitos dos titulares de dados. Além disso, esta 
problemática é muito específica, devendo ser tratada, na prática, por autoridades de controlo 
e pelos tribunais.

Alteração 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1151
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 1152
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
especificar mais concretamente os 
critérios e as condições aplicáveis aos 
pedidos manifestamente abusivos e às 
taxas referidas no n.º 4.

Suprimido

Or. en

Alteração 1153
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 5
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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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O disposto neste número não é necessário.

Alteração 1154
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 
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

Alteração 1155
Monika Hohlmeier

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6
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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.

Suprimido

Or. de

Justificação

A atribuição de competências anteciparia as deliberações em curso sobre o projeto de 
regulamento relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para as 
transações eletrónicas no mercado interno. A elaboração de formulários e procedimentos 
normalizados para a identificação do titular dos dados também tem implicações muito graves 
para normalizações técnicas no setor público.

Alteração 1156
Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1157
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 1158
Louis Michel

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1159
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O disposto neste número não é necessário.

Alteração 1160
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º, a fim de 
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.

Or. en
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Justificação

Esta alteração horizontal substitui todos os atos de execução por atos delegados de forma a 
garantir o pleno envolvimento do Parlamento Europeu no processo de tomada de decisão.

Alteração 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 especificar 
procedimentos normalizados para a 
comunicação referida no n.º 2. 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.

Or. en

Alteração 1162
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 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, após a 
aprovação do parecer emitido pelo Comité 
Europeu para a Proteção de Dados, em 
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conformidade com o procedimento de 
exame referido no artigo 87.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1163
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 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 
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, 
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. Se a Comissão invocar as suas 
prerrogativas ao abrigo do artigo 10.º do 
Regulamento (UE) n.º 1025/2012, deve 
assegurar uma representação adequada 
das micro, pequenas e médias empresas e 
de grupos de consumidores, bem como a 
aprovação do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados em relação à 
utilização das normas setoriais em causa 
para efeitos do presente regulamento. 

Or. en

Justificação

Equilíbrio de poderes, em alternativa à adoção de um ato a Comissão pode requerer a 
aplicação de normas setoriais. Neste caso, o Comité Europeu para a Proteção de Dados deve 
ser consultado e deve ser assegurada uma representação adequada das PME e dos 
consumidores.
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Alteração 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Direitos relativos aos destinatários Obrigação de comunicação em casos de 
retificação e apagamento

Or. de

Justificação

O artigo 13.º não refere quaisquer direitos relativos aos destinatários.

Alteração 1165
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 13.º será dividido em dois artigos.

Alteração 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 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 com o qual mantenha 
uma relação contratual e 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.

Or. en

Alteração 1167
Hélène Flautre

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 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 a quem tenham sido 
transferidos os dados qualquer retificação 
ou qualquer apagamento efetuado em 
conformidade com os artigos 16.º e 17.º. O 
responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados relativamente 
a estes terceiros.

Or. fr

Alteração 1168
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

A pessoa diretamente responsável pelo 
tratamento comunica a cada destinatário, 
a quem tenham sido transmitidos dados 
provenientes da mesma, qualquer 
retificação, apagamento ou oposição, 
efetuados em conformidade com os 
artigos 16.º, 17.º ou 19.º. Esta obrigação 
não se aplica caso a pessoa diretamente 
responsável pelo tratamento desconheça 
os destinatários dos dados pessoais, salvo 
se tal desconhecimento se dever a 
intenção ou negligência da sua parte.

Or. de

Justificação

A presente norma constitui um enorme alívio para os titulares de dados, em especial em caso 
de apagamento dos mesmos. Esta obrigação corresponde à obrigação, imposta à pessoa 
diretamente responsável pelo tratamento, no artigo 14.º, n.º 1, relativa a uma conservação 
exaustiva da documentação sobre os destinatários.

Alteração 1169
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A pessoa indiretamente responsável pelo 
tratamento comunica a cada destinatário, 
a quem tenham sido transmitidos os 
dados, qualquer retificação, apagamento 
ou oposição, efetuados em conformidade 
com os artigos 16.º, 17.º ou 19.º, salvo se 
este já tiver sido informado nos termos do 
n.º 1.

Or. de
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Justificação

Esta obrigação corresponde à obrigação limitada relativa à conservação da documentação 
sobre destinatários, imposta no artigo 14.º, n.º 2. O titular dos dados pode decidir se vai 
exigir um apagamento global da pessoa diretamente responsável pelo tratamento ou um 
apagamento parcial da pessoa indiretamente responsável pelo tratamento.

Alteração 1170
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Incumbe aos responsáveis pelo 
tratamento o ónus da prova relativamente 
ao cumprimento das obrigações atrás 
referidas.

Or. de

Alteração 1171
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Políticas de informação normalizadas

1. Sempre que se verifique pelo menos um 
dos fatores de risco previstos no artigo 5.º-
B, n.os 1 a 10 e os dados pessoais de um 
titular de dados forem recolhidos, o 
responsável pelo tratamento informa o 
titular dos dados, antes da prestação das 
informações previstas no artigo 14.º, 
sobre os seguintes aspetos:
a) Se a recolha dos dados pessoais 
exceder o mínimo necessário para cada 
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finalidade específica do tratamento;
b) Se a conservação dos dados pessoais 
exceder o mínimo necessário para cada 
finalidade específica do tratamento; 
c) Se os dados pessoais forem tratados 
para fins diferentes daqueles para que 
foram recolhidos;
d) Se os dados pessoais forem divulgados 
a entidades terceiras não oficiais para fins 
diferentes daqueles para que foram 
recolhidos;
e) Se os dados pessoais forem vendidos;
f) Se os dados pessoais forem conservados 
sob a forma de dados encriptados. 
2. Os aspetos a que se refere o n.º 1 são 
apresentadas nos termos do anexo X em 
formato tabular, utilizando texto e 
símbolos, em três colunas, como a seguir 
se descreve:
a) A primeira coluna apresenta formas 
gráficas simbolizando os aspetos;
b) A segunda coluna contém informações 
essenciais que descrevem esses aspetos;
c) A terceira coluna indica com recurso a 
formas gráficas se um determinado aspeto 
se verifica.
3. As informações referidas nos n.os 1 e 2 
devem ser apresentadas de forma 
visualmente acessível e perfeitamente 
legível e numa linguagem que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores dos Estados-Membros a 
quem se destinam. Se forem apresentados 
por via eletrónica, os aspetos devem ser 
legíveis por máquina.
4. Não devem ser prestadas informações 
adicionais. Podem ser fornecidas 
explicações detalhadas ou observações 
suplementares sobre os aspetos referidos 
no n.º 1 juntamente com outras 
informações obrigatórias nos termos do 
artigo 14.º. 
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5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º a fim de 
especificar mais concretamente os aspetos 
referidos no n.º 1 e forma da sua 
apresentação a que se refere o n.º 2 e o 
anexo X.

Or. en

Justificação

Os titulares dos dados têm de ser informados sobre as operações de tratamento de dados 
utilizadas pela entidade com a qual estão a interagir sem que, com isso, se vejam 
confrontados com uma enorme quantidade de informação. A fim de permitir uma melhor 
compreensão e facilitar a comparação de políticas de proteção de dados, os responsáveis 
pelo tratamento, quando fornecem informações ao titular dos dados, devem apresentar as 
políticas de informação de forma concisa e com base em símbolos e só depois defini-las em 
detalhe.

Alteração 1172
Dimitrios Droutsas

Proposta de regulamento
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Políticas de informação normalizadas

1. Sempre que os dados pessoais de um 
titular de dados forem recolhidos, o 
responsável pelo tratamento deve 
informar o titular dos dados, antes de 
prestar as informações previstas no artigo 
14.º, sobre os seguintes aspetos:
a) Se a recolha dos dados pessoais 
exceder o mínimo necessário para cada 
finalidade específica do tratamento;
b) Se a conservação dos dados pessoais 
exceder o mínimo necessário para cada 
finalidade específica do tratamento; 
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c) Se os dados pessoais forem tratados 
para fins diferentes daqueles para que 
foram recolhidos;
d) Se os dados pessoais forem divulgados 
a entidades terceiras não oficiais para fins 
diferentes daqueles para que foram 
recolhidos;
e) Se os dados pessoais forem vendidos;
f) Se os dados pessoais forem conservados 
sob a forma de dados encriptados. 
2. Os aspetos a que se refere o n.º 1 são 
apresentadas nos termos do anexo X em 
formato tabular, utilizando texto e 
símbolos, em três colunas, como a seguir 
se descreve:
a) A primeira coluna apresenta formas 
gráficas simbolizando os aspetos;
b) A segunda coluna contém informações 
essenciais que descrevem esses aspetos;
c) A terceira coluna indica com recurso a 
formas gráficas se um determinado aspeto 
se verifica.
3. As informações referidas nos n.os 1 e 2 
devem ser apresentadas de forma 
visualmente acessível e perfeitamente 
legível e numa linguagem que possa ser 
facilmente compreendida pelos 
consumidores dos Estados-Membros a 
quem se destinam. Se forem apresentados 
por via eletrónica, os aspetos devem ser 
legíveis por máquina.
4. Não devem ser prestadas informações 
adicionais. Podem ser fornecidas 
explicações detalhadas ou observações 
suplementares sobre os aspetos referidos 
no n.º 1 juntamente com outras 
informações obrigatórias nos termos do 
artigo 14.º.
5. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 86.º a fim de 
especificar mais concretamente os aspetos 
referidos no n.º 1 e forma da sua 
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apresentação a que se refere o n.º 2 e o 
anexo X.

Or. en

Justificação

Os titulares dos dados têm de ser informados sobre as operações de tratamento de dados 
utilizadas pela entidade com a qual estão a interagir sem que, com isso, se vejam 
confrontados com uma enorme quantidade de informação. A fim de permitir uma melhor 
compreensão e facilitar a comparação de políticas de proteção de dados, os responsáveis 
pelo tratamento, quando fornecem informações ao titular dos dados, devem apresentar as 
políticas de informação de forma concisa e com base em símbolos e só depois defini-las em 
detalhe.

Alteração 1173
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular 
dos dados pelo menos as seguintes 
informações:

Suprimido

(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;
(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);
(c) Período de conservação dos dados 
pessoais;
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(d) Existência do direito de solicitar ao 
responsável pelo tratamento o acesso aos 
dados pessoais que lhe digam respeito, e a 
sua retificação ou apagamento, ou de se 
opor ao seu tratamento;
(e) Direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e de obter os 
contactos desta autoridade;
(f) Destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais;
(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;
(h) Quaisquer outras informações 
necessárias para assegurar à pessoa em 
causa um tratamento leal, tendo em conta 
as circunstâncias específicas em que os 
dados pessoais são recolhidos.

Or. en

Alteração 1174
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados pelo menos as seguintes 
informações:

1. Sempre que não se verificar nenhum 
dos fatores de risco previstos no artigo 5.º-
B, n.os 1 a 10, e os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados, se este assim o solicitar, as 
seguintes informações:

Sempre que se verificarem pelo menos 
dois dos fatores de risco previstos no 
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artigo 5.º-B, n.os 1 a 10, e os dados 
pessoais de um titular de dados forem 
recolhidos, o responsável pelo tratamento 
fornece ao titular dos dados pelo menos as 
seguintes informações.

Or. en

Justificação

O artigo é alterado de modo a respeitar os princípios de contexto e de risco nos termos dos 
artigos 5.º-A (novo) e 5.º-B (novo).

Alteração 1175
Stanimir Ilchev

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular 
dos dados pelo menos as seguintes 
informações:

1. A pessoa diretamente responsável pelo 
tratamento e, se for caso disso, o seu 
representante, documentam, pelo menos, 
o seguinte:

Or. de

Justificação

Os artigos 14.º e 28.º são fundidos, impondo-se obrigações diferentes a responsáveis 
diferentes. As obrigações relativas à informação e à documentação deverão ser em grande 
parte idênticas, facilitando ao responsável pelo tratamento o cumprimento das suas 
obrigações.

Alteração 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados pelo menos as seguintes 
informações:

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados pelo menos as seguintes 
informações: Os números seguintes não se 
aplicam a pequenas empresas no contexto 
da sua atividade e em relação a dados 
destinados única e exclusivamente a uso 
interno.

Or. en

Alteração 1177
Sarah Ludford

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ao titular dos 
dados pelo menos as seguintes 
informações:

1. Sempre que os dados pessoais de uma 
pessoa forem recolhidos, o responsável 
pelo tratamento deve fornecer ou tornar 
prontamente acessíveis ao titular dos 
dados pelo menos as seguintes 
informações:

Or. en

Justificação

A necessidade de «fornecer informações» constitui um obstáculo à adoção de abordagens de 
transparência práticas.

Alteração 1178
Timothy Kirkhope
em nome do Grupo ECR

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que dados pessoais forem 
recolhidos de um titular de dados, o 
responsável pelo tratamento deve, 
aquando da obtenção dos dados, fornecer 
ao titular dos dados as seguintes 
informações:
a) A identidade e informações contratuais 
do responsável pelo tratamento e, se for 
caso disso, do representante desse 
responsável e do delegado para a proteção 
de dados; 
b) A finalidade do tratamento a que serão 
submetidos os dados pessoais, incluindo 
cláusulas contratuais e condições gerais.
Mediante pedido do titular dos dados, são 
fornecidas informações adicionais, que 
incluem: 
a) A duração de armazenamento dos 
dados pessoais; 
b) A existência do direito de solicitar ao 
responsável pelo tratamento o acesso aos 
dados pessoais e a sua retificação ou 
apagamento, ou de se opor ao seu 
tratamento; 
c) O direito de apresentar uma queixa à 
autoridade de controlo e os contactos 
desta autoridade; 
d) Os destinatários ou categorias de 
destinatários dos dados pessoais; 
e) 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; 
f) Quaisquer outras informações 
necessárias para assegurar à pessoa em 
causa um tratamento leal, tendo em conta 
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as circunstâncias específicas em que os 
dados pessoais são recolhidos. 

Or. en

Justificação

Este processo deve ser desenvolvido em duas fases.

Alteração 1179
Louis Michel

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 ou, se 
relevante, a identidade e contactos do 
grupo de empresas e do respetivo 
delegado para a proteção de dados;

Or. en

Alteração 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

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;

Or. en
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Alteração 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Or. es

Alteração 1182
Michèle Striffler

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 
coordenadas do delegado para a proteção 
de dados;

Or. fr

Justificação

Em vez da identidade do delegado para a proteção de dados (DPD), importa fornecer uma 
informação de natureza genérica sobre as coordenadas do mesmo, por forma a garantir a 
sua independência e prevenir as formalidades inerentes à atualização das informações 
mencionadas em caso de mudança de DPD.

Alteração 1183
Alexander Alvaro

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1 – alínea b)
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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.º 1, 
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 específicas do tratamento a 
que os dados pessoais se destinam, bem 
como informações relativas à segurança 
do tratamento dos dados pessoais, 
incluindo as cláusulas e condições gerais 
do contrato, se o tratamento se basear no 
artigo 6.º, n.º 1, 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);

Or. en

Justificação

A segurança dos dados, enquanto vertente essencial da proteção de dados, deve ser 
considerada um aspeto importante para o titular de dados.

Alteração 1184
Cornelia Ernst

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, alínea f), e n.os 1-A e 1-B;

Or. en

Alteração 1185
Louis Michel
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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.º 
1, 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;

Or. en

Alteração 1186
Josef Weidenholzer

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 cada 
categoria de dados pessoais se destina, 
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 predominantes 
prosseguidos pelo responsável pelo 
tratamento, se o tratamento se basear no 
artigo 6.º, n.º 1, alínea f);

Or. en

Justificação

Na prática, os titulares dos dados são muitas vezes confrontados com respostas genéricas, 
não recebendo, por conseguinte, informação adequada. A alteração define mais 
concretamente uma resposta adequada.
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Alteração 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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) A finalidade ou finalidades especificas 
do tratamento a que os dados pessoais se 
destinam, incluindo no que respeita às 
disposições do artigo 6.º, e nomeadamente 
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

Alteração 1188
Sarah Ludford

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) A finalidade ou finalidades para que se 
pretende tratar os dados; e

Or. en

Justificação

O titular dos dados não deve ser sobrecarregado com informação.


