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Comissão dos Assuntos Jurídicos

20.3.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(32/2012)

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

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 sobre a aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado francês relativo à 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

N.º 105

SENADO

SESSÃO ORDINÁRIA DE 2011-2012

4 de março de 2012

RESOLUÇÃO EUROPEIA

QUE CONTÉM UM PARECER FUNDAMENTADO

sobre a conformidade com o princípio da subsidiariedade da proposta de regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativo à proteção de dados pessoais.

Tornou-se resolução do Senado, em conformidade com o disposto no artigo 73.º-G, 
parágrafos 4.º e 5.º do Regimento do Senado, a proposta de resolução da Comissão das Leis 
com o seguinte teor:

____________________________________________________________________

Ver os números:
Senado: 424 e 447 (2011-2012).



CM\896606PT.doc 3/5 PE486.036v01-00

PT



PE486.036v01-00 4/5 CM\896606PT.doc

PT

A proposta de regulamento, de aplicabilidade direta, tende a reduzir a fragmentação jurídica e 
a oferecer uma maior segurança jurídica, ao introduzir um corpo harmonizado de regras de 
base. Propõe conferir poderes à Comissão Europeia para adotar atos delegados em numerosos 
domínios, em conformidade com o artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. A fim de garantir condições uniformes para a sua aplicação, confere à Comissão 
competências de execução. O artigo 51.º instaura um sistema de "balcão único" que atribui a 
competência para controlar as atividades do responsável pelo tratamento ou do subcontratante 
estabelecido em vários Estados-Membros à autoridade de controlo do Estado-Membro no qual 
o responsável pelo tratamento ou o subcontratante tem o seu estabelecimento principal.

Tendo em conta o n.º 6 do artigo 88.º da Constituição,

O Senado faz as seguintes observações:

- o artigo 5.º do Tratado da União Europeia prevê que, em virtude do princípio da 
subsidiariedade, a União intervém apenas "se e na medida em que os objetivos da ação 
considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto 
ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às dimensões ou 
aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União", o que 
implica examinar não apenas se o objetivo da ação prevista pode ser mais bem atingido a 
nível comunitário, mas também se a intensidade da ação efetuada não excede a medida 
necessária para atingir o objetivo que esta ação visa realizar;

- num domínio que afeta diretamente os direitos dos cidadãos, a proposta de regulamento 
não deve impedir que os Estados-Membros tenham a possibilidade de manter 
transitoriamente disposições nacionais que ofereçam uma maior proteção, de forma a que 
a harmonização europeia não resulte numa diminuição das garantias;

- o elevado número de delegações conferidas à Comissão, para além das suas competências 
de execução, tende a exceder a própria natureza de um ato delegado nos termos das 
disposições do artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
algumas delas, por exemplo as previstas para o direito a ser esquecido, deveriam ser 
reguladas diretamente pelo legislador europeu, outras poderiam ser da competência das 
autoridades nacionais de controlo ou do seu agrupamento a nível europeu;

- o dispositivo de "balcão único" previsto no artigo 51.º da proposta de regulamento privaria 
os titulares de dados da possibilidade de verem todas as suas queixas investigadas  pela 
autoridade nacional de controlo e seria fonte de grande complexidade para os queixosos, 
devido à assimetria entre os recursos administrativos exercidos junto da autoridade 
estrangeira e as ações judiciais interpostas contra o responsável pelo tratamento junto dos 
tribunais nacionais; a fim de garantir o cumprimento do princípio da subsidiariedade, 
deveria ser dada prioridade a um procedimento que permita aos titulares de dados recorrer 
à autoridade de controlo do Estado-Membro em que residem.

O Senado considera que, na formulação atual, o artigo 51.º da proposta de regulamento e as 
suas disposições relativas aos atos delegados e de execução não respeitam o princípio da 
subsidiariedade.



CM\896606PT.doc 5/5 PE486.036v01-00

PT

Tornou-se resolução do Senado em 4 de março de 2012.

O Presidente,

Assinado: Jean-Pierre BEL


