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Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat alemão 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 relativo à aplicação dos princípios de 
subsidiariedade e de proporcionalidade, podem os Parlamentos nacionais, no prazo de oito 
semanas a contar da data de transmissão de um projeto de ato legislativo, dirigir aos 
Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado 
expondo as razões por que consideram que o projeto não respeita o princípio de 
subsidiariedade.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, o parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

Parecer fundamentado do Bundesrat alemão

Em 30 de março de 2012, na sua 895.ª sessão, o Bundesrat alemão, emitiu, nos termos 
do artigo 12.º , alínea b), do TUE, o seguinte parecer:

1. O Bundesrat alemão considera que a proposta não está em conformidade com o princípio 
de subsidiariedade. Isto porque, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, nos domínios que 
não sejam da sua competência exclusiva, a UE 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 melhor alcançados ao nível da 
União.

O Bundesrat lamenta que a Comissão não tenha tido em conta as reservas que já 
formulou no seu parecer de 11 de fevereiro de 2011 (BR 707/10, Decisão) sobre a 
Comunicação da Comissão intitulada «Uma abordagem global da protecção de dados 
pessoais na União Europeia», que se referiam, em particular, à delimitação das 
competências legislativas e ao respeito do princípio de subsidiariedade. As propostas 
agora apresentadas para uma vasta atualização das disposições sobre proteção de dados 
pessoais mediante a adoção de uma Diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no 
que diz respeito ao tratamento de dados pelos órgãos policiais e judiciários (Documento 
do Bundesrat 51/12) e a transição da atual Diretiva relativa à proteção de dados para um 
novo Regulamento geral sobre proteção de dados, bem como, simultaneamente, uma 
adaptação das disposições sobre proteção de dados incluídas na Diretiva sobre 
comunicações eletrónicas (Diretiva 2002/58/CE) 
vieram confirmar estas reservas. O Bundesrat considera que continua a ser necessário 
elaborar uma abordagem geral que respeite os princípios de subsidiariedade e 
proporcionalidade em maior medida que o modelo regulador agora proposto.

O Bundesrat considera que a atual proposta de um Regulamento geral sobre proteção de 
dados não satisfaz os requisitos do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, pelos motivos seguintes:

2. A proposta de Regulamento não expõe com suficiente clareza a necessidade de uma 
regulação completa e vinculativa à escala europeia, mediante um regulamento em matéria 
de proteção de dados nos âmbitos público e privado. Contrariamente à Diretiva vigente, 
que de facto visa uma harmonização plena das garantias nacionais em matéria de proteção 
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de dados, a adoção de um Regulamento geral com vocação para regular de modo 
vinculativo um amplo espetro de âmbitos conduzirá à substituição de quase todas as 
normas nacionais sobre proteção de dados. Precisamente no âmbito público, bem como 
em amplas áreas do direito privado de proteção de dados, existem na Alemanha, tal como 
noutros Estados-Membros, garantias bastante diferenciadas e, consequentemente, com 
mais facilidade de execução e fiabilidade jurídica em matéria de proteção de dados que as 
oferecidas pelas disposições específicas da presente proposta, que se destaca pelo seu 
elevado grau de abstração. A primazia deste Regulamento geral sobre a aplicação de 
normas concorrentes põe em causa a futura validade de elementos essenciais do atual 
direito alemão em matéria de proteção de dados, incontestados até agora mesmo no 
quadro do mercado interno. Isto aplica-se exemplarmente à proteção de dados sociais e à 
regulação da videovigilância, a nível federal e dos Länder, requeridas por considerações 
de essencialidade.

3. Embora as disposições regulamentares da UE também admitam, pelo menos tacitamente, 
competências nacionais em matéria de aplicação prática, não comportam disposições 
explícitas sobre delegação dessas competências a favor dos legisladores nacionais. Pelo 
contrário, o considerável número de autorizações que se prevê conceder para a adoção de 
atos jurídicos delegados, que vão muito além do disposto no artigo 16.º, n.º 2, do TFUE, 
revelam o propósito do legislador europeu de regular de forma completa e vinculativa 
todo o âmbito do direito de proteção de dados. Ora é possível, mediante uma revisão da 
atual Diretiva sobre proteção de dados pessoais, assegurar um nível de proteção de dados 
harmonizado à escala da UE. Esta é também uma via para chegar a uma harmonização da 
legislação sobre proteção de dados, mas deixa aos Estados-Membros margem para 
concretizar nas suas legislações nacionais os elementos suscetíveis de interpretação, que 
também surgem incluídos no Regulamento agora proposto.

4. A regulamentação exaustiva do direito de proteção de dados propugnada agora pela 
Comissão, tanto para o âmbito público como privado, ultrapassa amplamente o objetivo 
de garantir um elevado nível de proteção de dados nestes âmbitos e de assegurar iguais 
condições de concorrência. Dado o seu âmbito de aplicação material aberto e impreciso, 
o regulamento proposto, diretamente aplicável, substituiria praticamente todas as áreas 
do direito nacional vigente em matéria de proteção de dados, exceto para a proteção dos 
dados dos meios de comunicação, os dados do sistema de saúde e os dados dos 
assalariados, em conformidade com o previsto pelos artigos 80.º e seguintes da 
proposta. A proposta em exame abarca, assim, também âmbitos meramente locais, 
como a atividade dos órgãos locais de prevenção de riscos, dado que excetua 
unicamente o setor da "segurança nacional", enquanto para o âmbito da "segurança 
pública" prevê unicamente limitações, em conformidade com o disposto no artigo 21.º.
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Ao apresentar um Regulamento que se torna extensivo a todas as atividades do âmbito 
de vigência do Direito da União (artigo 2, n.º 2, alínea a) da proposta), a Comissão 
reivindica para si uma competência normativa sobre proteção de dados que lhe permite 
adotar disposições vinculativas em âmbitos materiais como o sistema educativo, nos 
quais o direito em vigor (por exemplo, o artigo 165, n.º 4, do TFUE) exclui 
expressamente uma competência da União para harmonizar disposições legais ou 
administrativas. O mesmo se aplica ao âmbito do direito de prevenir uma ameaça não 
relacionada com um ato de natureza penal, no qual a competência normativa continua a 
ser exclusivamente dos Estados-Membros (cf. os artigos 72.º, 87.º e 276.º do TFUE). 

5. Além disso, o Bundesrat considera que o tratamento de dados pessoais pelas 
administrações públicas dos Estados-Membros se subtrai, em princípio, ao âmbito de 
competências legislativas da UE, o que significa que, para evitar violar o princípio de 
subsidiariedade, deverá ser excluído do âmbito de aplicação material do regulamento. 
Com respeito a este âmbito e a um tratamento necessário à realização de missões de 
interesse público, o artigo 6.º, n.º 3, primeira frase, alínea b), em combinação com o n.º 
1, alínea e) da proposta de regulamento, contempla efetivamente a possível adoção de 
disposições pelos Estados-Membros. Porém, o alcance das mesmas estaria limitado por 
exigências jurídicas específicas da UE (artigo 6, n.º 3, segunda frase da proposta de 
regulamento), de modo que, em definitivo, a proposta não contempla competências 
normativas dos Estados-Membros no âmbito do tratamento de dados nas administrações 
públicas.

6. Outra contradição com respeito aos princípios de subsidiariedade e proporcionalidade 
decorre, em particular no âmbito do tratamento de dados pelas administrações públicas, 
da disposição do artigo 1, n.º 3, da proposta de regulamento, que proíbe, no interesse da 
livre circulação de dados, qualquer medida nacional de proteção de dados que ultrapasse 
o previsto pelo regulamento da UE. Precisamente com respeito ao tratamento de dados 
pelas administrações públicas, por exemplo, a proteção de dados sociais com as suas 
restritivas normas de procedimento (por exemplo, o princípio de subdividir o sistema de 
gestão de dados), poderia pensar-se na adoção de normas nacionais de proteção de dados 
de maior rigor, sem que tal prejudique os interesses do mercado interno.

7. O regulamento geral de proteção de dados proposto pela Comissão não parece idóneo 
para assegurar em praticamente todos os âmbitos a necessária proteção de dados, de modo 
que viola, também deste ponto de vista, os princípios de subsidiariedade e 
proporcionalidade. Dado o seu elevado grau de abstração, que generaliza as obrigações e 
nivela os diferentes conceitos de proteção das normas gerais e setoriais dos 
Estados-Membros em matéria de proteção de dados, o Regulamento proposto remete, no 
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que respeita a inúmeras questões essenciais que têm a ver com os direitos da pessoa e o 
exercício de outros direitos fundamentais do cidadão, para atos delegados da Comissão, 
com vista a uma harmonização plena. Pelo menos até que se adotem, mediante atos 
delegados da União, normas mais detalhadas, a execução prática do direito de proteção de 
dados será marcada por grande insegurança jurídica, porque as normas nacionais 
atualmente em vigor deverão expirar ao cabo de um período transitório de apenas dois 
anos. Sai frustrado, consequentemente, o propósito proclamado pela Comissão de 
garantir, com a promulgação deste regulamento, tanto para o mundo das empresas como 
para o Estado, uma maior segurança jurídica no tratamento de dados pessoais. Se, pelo 
contrário, se optasse por incorporar as disposições da proposta de Regulamento que nos 
ocupa numa revisão da atual Diretiva sobre proteção de dados, apenas se gerariam para as 
legislações nacionais de proteção de dados obrigações de adaptação, e evitar-se-ia pôr em 
causa a vigência das normas nacionais, favorecendo assim a segurança jurídica e a 
execução efetiva das normas em vigor.

8. A proposta de Regulamento não satisfaz os princípios de subsidiariedade e 
proporcionalidade, já que as disposições sobre os direitos participativos da Comissão no 
quadro do mecanismo de controlo de coerência (artigo 57.º e seguintes e, em particular, 
artigo 60.º e seguinte da proposta de regulamento) não são conciliáveis com a 
independência das autoridades de controlo em conformidade com o artigo 16.º, n.º 2, 
segunda frase, do TFUE. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça, 
o requisito da plena independência das autoridades de controlo obriga a prevenir todo e 
qualquer perigo de interferência política nas decisões das mesmas. A capacidade das 
autoridades de controlo para suspender um projeto de medida, prevista pela proposta de 
Regulamento, oferece possibilidades de interferência direta, não podendo descartar-se que 
as mesmas sejam influenciadas pelas importantes tarefas de execução à margem da 
proteção de dados que incumbem à Comissão não obstante a sua independência formal.

9. Ao optar por um Regulamento para a instauração de normas europeias de proteção de 
dados, a Comissão cria insegurança jurídica com respeito à aplicação das normas de 
proteção de dados da Diretiva 2002/58/CE relativa aos serviços de comunicações 
eletrónicas. As obrigações dos Estados-Membros em virtude desta última Diretiva 
relativas à transposição das normas de proteção de dados em matéria de serviços de 
comunicações eletrónicas serão afetadas pelo artigo 88.º, n.º 2, da proposta de 
Regulamento em apreço, que substitui as referências à Diretiva de proteção de dados 
contidas na Diretiva sobre serviços de comunicações eletrónicas por referências ao novo 
Regulamento geral. Os Estados-Membros serão confrontados, por conseguinte, com a 
necessidade de elaborar novas normas nacionais de proteção de dados no âmbito dos 
serviços de comunicações eletrónicas, quando o Regulamento geral proposto não lhes 



PE487.796v01-00 6/6 CM\899453PT.doc

PT

deixa de facto margem para o exercício de competências legislativas, devido à pretendida 
primazia do regulamento geral. A segurança jurídica no âmbito da proteção de dados em 
matéria de serviços de comunicações eletrónicas, fundamental na sociedade da 
informação, será consideravelmente prejudicada devido à opção por um regulamento 
geral de proteção de dados em vez da possibilidade de aperfeiçoar a atual Diretiva sobre 
proteção de dados, prejuízo que não é compensado por benefícios de outra índole para 
efeitos de garantia das missões de proteção do artigo 16.º, n.º 1, impostas pelo TFUE.  

10. A decisão a favor de um Regulamento geral sobre proteção de dados, por um lado, e a 
regulação paralela da proteção das pessoas singulares no que respeita ao tratamento de 
dados pessoais pelos órgãos policiais e judiciários por meio de uma Diretiva, por outro, 
cria dificuldades de delimitação que darão lugar a novos exemplos de violação dos 
princípios de subsidiariedade e proporcionalidade. O Bundesrat constata que, tal como 
está desenhada a reformulação da legislação da União em matéria de proteção de dados, 
os órgãos de polícia e as forças da ordem teriam que seguir normas jurídicas divergentes 
quando desempenham missões em matéria de tratamento de dados pessoais. O objetivo da 
Diretiva sobre proteção das pessoas singulares no relativo ao tratamento de dados 
pessoais pelos órgãos policiais e judiciários (ver o artigo 1, n.º 1, e o ponto 3.4.1 da 
exposição de motivos da Comunicação BR 51/12) é o de fixar as disposições que regem o 
tratamento de dados pessoais para fins de prevenção, investigação, deteção ou ação penal 
de infrações penais. O proposto Regulamento geral sobre proteção de dados não será 
aplicável a este âmbito (artigo 2, n.º 2, alínea e) da proposta). As forças policiais dos 
Länder alemães são competentes tanto para a prevenção de crimes como para a prevenção 
de riscos em geral, o que recai, salvo as exceções previstas no artigo 21.º da proposta, no 
âmbito de aplicação dos requisitos vinculativos formulados pelo Regulamento geral de 
proteção de dados proposto. Esta fragmentação revela que se alcançaria uma melhor 
proteção de dados pessoais no âmbito das competências legislativas da UE mediante o 
aperfeiçoamento da atual Diretiva sobre proteção de dados, em vez de adotar três atos 
jurídicos de deferentes efeitos vinculativos para os Estados-Membros, a saber, a proposta 
de regulamento geral que nos ocupa, a proposta de diretiva relativa à proteção das pessoas 
singulares quanto ao tratamento de dados pelos órgãos policiais e judiciários e a atual 
Diretiva 2002/58/CE.


