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Europeia 

Disposições práticas

A pedido dos coordenadores da Comissão IMCO, esta comissão organiza uma sessão de 
controlo da atividade legislativa, em 6 de novembro de 2019, sobre o balanço da execução do 
regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais1.

Pierre Chastanet, Chefe da Unidade «Computação na Nuvem e Software» da DG CNECT, 
dirigir-se-á aos membros da Comissão IMCO, seguindo-se um debate com os deputados.

Informações gerais sobre o regulamento

O objetivo global do regulamento relativo ao livre fluido de dados não pessoais consistia em 
libertar o potencial do mercado de dados da UE através da criação de um mercado interno mais 
competitivo e integrado para os serviços de armazenamento de dados e outros serviços de 
tratamento de dados. A proibição das medidas de localização de dados constitui o cerne deste 

1 Regulamento (UE) 2018/1807 relativo a um regime para o livre fluxo de dados não pessoais na União 
Europeia.
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regulamento. Isto significa que os governos ou as administrações dos Estados-Membros ficam 
proibidos de estabelecer requisitos para a localização de dados num território específico da 
União, exceto por razões de segurança pública. 

O regulamento estabelece igualmente que não pode ser recusado às autoridades competentes o 
acesso a dados com a alegação de que esses dados estão armazenados ou são objeto de 
tratamento noutro Estado-Membro. Além disso, incentiva os prestadores de serviços de dados 
a elaborarem códigos de conduta a nível da UE sobre boas práticas no que se refere aos 
utilizadores profissionais que mudam de fornecedor de serviços de conservação de dados.

Para mais informações sobre a elaboração do regulamento e a sua tramitação através do 
processo legislativo, consultar a nota informativa do EPRS de janeiro de 2019.

Conteúdo da sessão de controlo da atividade legislativa

A sessão de controlo da atividade legislativa tem por objetivo examinar o trabalho da Comissão 
no que diz respeito à execução do regulamento relativo ao livre fluido de dados não pessoais, 
que entrou em aplicação em 28 de maio de 2019. Espera-se que a Comissão apresente à 
Comissão IMCO um relatório sobre os seguintes aspetos:

1. Balanço da execução do regulamento nos Estados-Membros

2. Orientações sobre o regulamento publicadas pela Comissão em 29 de maio de 2019

3. Ponto da situação dos códigos de conduta sobre a portabilidade dos dados

1. Balanço da execução do regulamento nos Estados-Membros
O regulamento relativo ao livre fluido de dados não pessoais entrou em vigor em novembro 
de 2018 e em aplicação em 28 de maio de 2019. A partir dessa data, os Estados-Membros 
ficaram proibidos de estabelecer requisitos para a localização de dados num território 
específico da União, exceto por razões de segurança pública. Os Estados-Membros devem 
revogar os requisitos existentes em matéria de localização dos dados até maio de 2021, ou 
apresentar as razões por que não procederam a essa revogação. Cabe à Comissão apresentar 
um relatório de execução até novembro de 2022.

O representante da Comissão poderá apresentar um relatório sobre a prevalência dos 
requisitos de localização de dados um ano após a entrada em vigor do regulamento e indicar 
as eventuais dificuldades decorrentes da sua execução.

2. Orientações sobre o regulamento publicadas pela Comissão em 29 de maio de 2019
A Comissão publicou as suas orientações em 29 de maio de 2019 (COM(2019)250 final) no 
seguimento do requisito formulado pelos legisladores no artigo 8.º, n.º 3, do regulamento. 
Este número obriga a Comissão a publicar orientações sobre a interação entre o regulamento 
relativo ao livre fluido de dados não pessoais e o Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados (RGPD), «nomeadamente no que se refere aos conjuntos compostos por dados 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614628/EPRS_BRI(2017)614628_EN.pdf
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0250&rid=3
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pessoais e não pessoais».

As orientações da Comissão incidem, nomeadamente, sobre:

 o âmbito de aplicação do regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais e 
do RGPD e a forma como lidar com conjuntos mistos de dados, incluindo conjuntos 
de dados em que os dados pessoais e não pessoais estejam «indissociavelmente 
ligados»;

 as abordagens diferentes, mas complementares, do livre fluido de dados não pessoais 
e a proibição dos requisitos em matéria de localização dos dados nos dois 
regulamentos;

 o conceito de portabilidade dos dados ao abrigo do regulamento relativo ao livre fluxo 
de dados não pessoais e outros requisitos de autorregulação no quadro de ambos os 
regulamentos.

O representante da Comissão poderá esclarecer as orientações respeitantes aos conjuntos 
mistos de dados e às outras questões referidas na sua nota de orientação. 

3. Códigos de conduta sobre a portabilidade dos dados
O artigo 6.º do regulamento relativo ao livre fluxo de dados não pessoais obriga a Comissão 
a incentivar os prestadores de serviços de dados a elaborarem códigos de conduta a nível da 
União sobre boas práticas no que se refere aos utilizadores profissionais que mudam de 
fornecedor de serviços de conservação de dados. Estes códigos de conduta devem ficar 
concluídos até 29 de novembro de 2019 e entrar em aplicação até 29 de maio de 2020.

O representante da Comissão poderá fazer o ponto da situação dos códigos de conduta a 
nível da UE e prestar informações sobre as próximas etapas do processo.


