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Assunto: Parecer fundamentado do Parlamento do Reino da Suécia relativo à 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 relativo à 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.

Nos termos do Regimento do Parlamento, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é responsável 
pela conformidade com o princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Parlamento da Suécia sobre 
a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Parlamento da Suécia

O Parlamento sueco começa por sublinhar que aprecia a apreciação pela comissão da 
legislação em vigor na União em matéria de proteção dos dados pessoais e das várias 
possibilidades de a melhorar.

O Parlamento sueco salienta que o direito ao respeito da vida privada deve ser garantido para 
além das fronteiras, particularmente em relação aos dados pessoais, e que um sistema global e 
eficaz de proteção dos dados pessoais é essencial na União Europeia. Recorda também que as 
ações de luta contra o crime levadas a cabo pelas autoridades policiais e judiciárias dos 
Estados-Membros são uma questão sensível e que, portanto, as medidas especiais devem ser 
objeto de uma diretiva relativa ao tratamento de dados pessoais por essas autoridades que 
tenha em conta a natureza sensível destas ações.

Além disso, o Parlamento sueco considera que, para proteger eficazmente os dados pessoais 
na União, é preferível, de uma forma geral, adotar medidas a nível da UE, em vez de ao nível 
dos Estados-Membros, e que uma medida adotada a nível europeu tem vantagens óbvias, 
devido ao seu alcance e aos seus efeitos, relativamente a uma medida nacional.

Dito isto, o Parlamento sueco chama a atenção para os termos "apenas se e na medida em 
que" que figuram no artigo 5 º do Tratado da União Europeia. Na aceção deste artigo, e nos 
domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a União intervém apenas se e na 
medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados 
pelos Estados-Membros, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação 
considerada, ser mais bem alcançados ao nível da União. De acordo com o Parlamento sueco, 
infere-se das palavras "apenas se e na medida em" que a revisão da subsidiariedade comporta 
um critério de proporcionalidade e que, portanto, as medidas propostas não devem ir além do 
que é necessário para atingir os objetivos previstos. Num acórdão de 20021, o Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias (o atual Tribunal de Justiça Europeu), após concluir que 
era mais fácil atingir o objetivo da ação proposta a nível comunitário, precisou o seguinte em 
relação à medida ao abrigo da qual foi adotada uma diretiva à luz do princípio da 
subsidiariedade:

"Deve notar-se, em segundo lugar, que a intensidade da medida tomada pela Comunidade 
neste caso, respeitou igualmente os requisitos do princípio de subsidiariedade na medida em 
que, como resulta dos pontos 122-141 do presente acórdão, não foi além da medida necessária 
para atingir o objetivo que a ação visa atingir".

É neste contexto que o Parlamento sueco examina se a escolha do ato legislativo pela 
Comissão para a ação em causa - ou seja, o regulamento - vai além da medida necessária para 

                                               
1 Acórdão do Tribunal, de 10 de Dezembro de 2002, processo C-491/01 British American Tobacco (Investments) 
Ltd e Imperial Tobacco Limited, Coletânea  2002, p 1-11453.
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atingir o objetivo que a ação visa atingir. Ora, o Parlamento sueco considera nomeadamente 
que uma nova diretiva, e não um regulamento, concederia maior margem de manobra aos 
Estados-Membros para ter em conta a situação nacional aquando da transposição, por 
exemplo no que respeita aos vários poderes e às várias estruturas administrativas dos 
Estados-Membros.

De resto, as disposições relativas às autoridades de controlo nacionais e às sanções 
administrativas, conforme exigido pela proposta, são demasiado detalhadas para atingir os 
objetivos previstos, o que deixa pouco espaço de manobra para tomar em consideração as 
diferentes situações nacionais dos Estados-Membros. Assim, o facto de prever a nomeação 
dos membros das autoridades de controlo nacionais e a definição das suas competências não é 
considerado útil pelo Parlamento sueco para conseguir uma aplicação mais coerente das 
disposições relativas à proteção dos dados pessoais. O Parlamento sueco considera que uma 
nova diretiva particularmente centrada nos domínios que registam atualmente lacunas 
garantiria uma maior coerência. Paralelamente, essa solução daria mais flexibilidade aos 
Estados-Membros para terem em conta a situação nacional aquando da transposição do texto.

A medida que concederá à Comissão competência para adotar atos delegados parece 
inoportuna, especialmente porque a proposta permite conferir à Comissão um papel 
legislativo que lhe permitirá influenciar de forma imprevisível a formulação e o conteúdo 
futuros do regulamento segundo modalidades que, em muitos aspetos, deveriam normalmente 
estar reservadas ao legislador ou aos tribunais.

Podemos também interrogar-nos sobre se um texto tão longo, tão detalhado e tão complexo 
como a proposta de regulamento em questão, que inclui elementos que preveem a adoção de 
atos delegados pela Comissão e mecanismos nacionais, poderá ser aceite a nível nacional.

Resulta do exposto que um texto com a forma de diretiva deveria implicar um mecanismo de 
adoção de medidas tão simples quanto possível, assegurando que os objetivos sejam 
alcançados de forma satisfatória e que o texto possa ser efetivamente aplicado. O Parlamento 
sueco considera, portanto, que regular a proteção dos dados pessoais e a livre circulação 
desses dados por meio de um regulamento cuja redação seria a da proposta atual iria muito 
mais longe do que é necessário para atingir os objetivos previstos, sendo, portanto, 
incompatível com o princípio da subsidiariedade.


