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1. A reforma da proteção de dados - um reflexo forte das recomendações do 
Parlamento Europeu - uma agenda partilhada

A reforma do regime da proteção de dados avançada pela Comissão Europeia em janeiro de 
2012 deve ser acolhida favoravelmente, uma vez que incorpora em grande medida as 
recomendações do Parlamento tal como formuladas na sua resolução de 16 de julho de 2011 
sobre uma abordagem global da proteção de dados pessoais na União Europeia1 no que 
respeita aos seus quatro títulos principais: plena participação numa abordagem global (1-a), 
reforçar os direitos das pessoas (1-b), desenvolver a dimensão do mercado interno e assegurar 
uma melhor aplicação das normas de proteção de dados (1-c) e, finalmente, reforçar a 
dimensão mundial (1d).

1a. A opção por um Regulamento para o enquadramento geral da proteção de dados na UE, 
em substituição da Diretiva 95/46/CE, corresponde ao pedido formulado pelo Parlamento no 
sentido de uma harmonização integral ao mais alto nível que proporcione certeza jurídica e 
um elevado nível normalizado de proteção das pessoas singulares em todas as circunstâncias. 
Simultaneamente, o vigoroso apelo a que o tratamento de dados pessoais por parte das 
instituições e organismos da União Europeia, que se rege pelo Regulamento (CE) 45/2001, 
fosse incluído no âmbito do novo enquadramento, não se encontra refletido no projeto de 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados.

A Comissão fez a opção política de que o enquadramento jurídico do tratamento para efeitos 
de prevenção, deteção, investigação e repressão de infrações penais e atividades judiciais 
conexas fosse feito através de uma diretiva. A cobertura do tratamento de dados para efeitos 
de aplicação da lei no interior dos Estados-Membros, que o Parlamento há muito reclamava, é 
um passo a acolher favoravelmente neste domínio, mas os relatores pensam que o nível de 
ambições da diretiva deveria ter sido mais elevado, dado o caráter altamente sensível deste 
tópico. Isso é particularmente relevante considerando que o Parlamento sublinhou claramente 
que "essas normas setoriais específicas não devem, em circunstância alguma, baixar o nível 
de proteção assegurado pela legislação-quadro, mas sim, definir rigorosamente derrogações 
excecionais, necessárias, legítimas e especificamente concedidas aos princípios gerais da
proteção de dados".

1b. Os relatores consideram que foram feitas muitas e importantes clarificações e melhorias 
aos textos atuais, no que respeita aos princípios e direitos da pessoa objeto dos dados. É este o 
caso das disposições sobre o consentimento, especialmente sobre o seu caráter explícito, das 
regras sobre transparência, das regras detalhadas sobre informações à pessoa objeto dos 
dados, ao direito de supressão e ao "direito a ser esquecido", à portabilidade dos dados, bem 
como daquelas relativas aos dados sensíveis e aos dados relativos a crianças.

1c. O Parlamento reclama a nomeação de responsáveis pela proteção de dados, avaliações de 
impacto sobre a vida privada, uma notificação geral sobre violação de dados, um papel 
relevante, poderes e recursos adequados para as autoridades de proteção de dados, um estatuto 
para o Grupo de Trabalho do artigo 29.º, sanções severas e dissuasoras, o que também se 
encontra refletido na reforma.

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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1d. As disposições sobre transferências internacionais de dados, relativamente às quais o PE 
solicitou um esforço de inclusão e reforço, incluem agora explicitamente práticas 
estabelecidas, como regras empresariais vinculativas sobre cláusulas normalizadas nos 
contratos, acolhendo também favoravelmente o esclarecimento do processo de avaliação da 
adequação. As disposições sobre a transferência de dados no quadro da cooperação na 
aplicação da lei devem também ser encaradas no contexto das negociações em curso com 
países terceiros, por exemplo o acordo-quadro UE-EUA sobre a proteção de dados, 
relativamente às quais o Parlamento exprimiu por diversas vezes a sua opinião. 

2. Principais elementos da reforma

Os principais elementos da reforma são os seguintes1:

- a proteção de dados como um direito fundamental consagrado no artigo 8.º da Carta e 
no artigo 16.º do TFUE, e a esse propósito a melhoria da capacidade de as pessoas 
singulares controlarem os seus dados (consentimento livre, informado e explícito, 
direito à retificação, à supressão e "a ser esquecido", direito à informação e acesso aos 
dados próprios, portabilidade dos dados, direito de objetar; 

- manutenção do princípio de serem abrangidos todos os tipos de situações e de setores 
(exceto a segurança nacional, política externa e de segurança comum, e atividades 
pessoais exclusivamente não lucrativas) por um conjunto de regras, que é o mesmo ou 
semelhante, e segundo as quais se aplicam os mesmos princípios e mecanismos aos 
setores publico e privado, com limitações necessárias e proporcionadas no domínio da 
aplicação da lei;

- adaptação das regras sobre proteção de dados aos novos progressos tecnológicos, de 
maneira tecnicamente neutra (por exemplo: proteção da privacidade na conceção e por 
defeito);

- a previsão de meios efetivos para salvaguardar o direito fundamental à proteção de 
dados (limitação das finalidades, responsabilidades do controlador, notificação e 
comunicação das violações de dados, autoridades nacionais de proteção de dados 
fortes e independentes, responsáveis pela proteção de dados em todas as autoridades 
públicas e em empresas acima de uma dimensão específica, ou em situações especiais, 
recursos administrativos e judiciais efetivos;

- impedir a fragmentação e dar certeza jurídica às pessoas singulares, empresas (no que 
respeita ao mercado único) e entidades públicas, através da introdução do sistema 
chamado "one stop shop" (competência da autoridade de proteção de dados do 
estabelecimento principal do controlador ou processador) e o "mecanismo de controlo 
da coerência";

- proceder à harmonização dos princípios-base da proteção de dados no que respeita ao 
tratamento e intercâmbio de dados pelas autoridades policiais e judiciárias para efeitos 
da prevenção, investigação, deteção e repressão de infrações penais ou da execução de 

                                               
1 Ver também a comunicação da Comissão sobre a protecção da privacidade num mundo interligado. Um quadro 
europeu de protecção de Dados para o Século XXI (COM(2012)0009).
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sanções penais (sendo os aspetos de proteção de dados parte essencial da legislação, 
existente e proposta, da UE a esse respeito), pondo assim também termo à situação 
atual em que as regras da UE (Decisão-quadro  2008/977/JAI) se aplicavam apenas se 
estivesse presente um elemento transfronteiriço;

- prever um sistema seguro e são de transferência de dados para países terceiros (quer 
numa decisão de adequação relativa a um país, território ou setor de tratamento - com 
base inter alia nos direitos a recursos administrativos e judiciais efetivos para as 
pessoas objeto dos dados que residam na União - ou em salvaguardas específicas 
adequadas em instrumentos juridicamente vinculativos) e promover, no estrangeiro, o 
sistema da UE (incluindo acordos com países terceiros).

3. A abordagem em pacote

Os relatores consideram que as duas propostas de reforma proporcionam uma oportunidade 
legislativa única para desenvolver dois instrumentos jurídicos inteiramente coerentes, 
harmoniosos e de elevado padrão no que respeita à proteção de dados, adotando um 
procedimento paralelo compreensivo, equilibrado, coordenado para ambos os textos. A 
abordagem "em pacote" é consistente com os pedidos recorrentes do PE ao longo dos anos no 
sentido de um enquadramento forte e ambicioso da proteção de dados que acabe com a 
fragmentação e com a incerteza jurídica. Essa abordagem irá especificamente

- garantir que serão adotadas abordagens legislativas coordenadas, o que melhorará a
substância e coerência de ambos os dossiers. Em termos práticos, cada relator 
encarregado do pacote é simultaneamente relator-sombra do outro dossier; a 
coordenação é também assegurada por meio de reuniões técnicas conjuntas, debates e 
audições em comissão (ver infra); estão atualmente em desenvolvimento calendários 
semelhantes para os dois processos;

- alcançar o procedimento mais eficaz e global na perspetiva legislativa, uma vez que as 
reuniões e debates têm sido, e continuarão a ser, combinados, garantindo eficiência em 
termos de tempo e a minimização da utilização de recursos, assegurando ao mesmo 
tempo um trabalho aprofundado;

- garantir que o mesmo nível de proteção de dados se aplicará simultaneamente em 
todos os domínios de atividade da UE, acabando assim com as anomalias existentes da 
época pré-Lisboa e garantindo um controlo otimizado pelo Tribunal de Justiça em 
todos os domínios;

4. Os passos já dados e o caminho a seguir

4a. Já se realizaram debates extensivos sobre a reforma da proteção de dados com os 
relatores-sombra, os relatores das comissões encarregadas de emitir parecer, a presidência do 
Conselho e a Comissão. Continuarão a realizar-se, indo-se trabalhar também com os 
interessados, como as autoridades de proteção de dados, as autoridades nacionais, a indústria, 
organizações de direitos civis e de consumidores, a fim de assegurar um apoio alargado à 
abordagem do Parlamento. A LIBE realizou um seminário de interessados no regulamento, 
em 29 de maio de 2012; considerar-se-á também um evento semelhante para a diretiva.
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Como acordado pelos coordenadores da LIBE, a Comissão LIBE realizará a reunião anual 
interparlamentar das comissões (IPCM) em conjunto com os parlamentos nacionais no 
domínio da liberdade, segurança e justiça sobre o pacote da reforma da proteção de dados em 
9 a 10 de Outubro de 2012. Mais tarde no decurso do ano corrente serão apresentados outros 
documentos de trabalho específicos sobre o regulamento e a diretiva. Decorrem também 
discussões acerca de uma avaliação de impacto pelo lado do Parlamento.

A apresentação de projetos de relatório está atualmente prevista para antes do final de 2012. 
Os relatores esperam estar prontos e dar início às negociações com o legislador durante o ano 
de 2013.

4b. Os relatores e os relatores-sombra identificaram domínios em que é necessário mais 
debate e esclarecimento, os quais incluem, de forma não limitativa:

- o papel da Comissão através de atos delegados e de execução e no mecanismo de 
controlo da coerência;

- a atual exclusão da reforma das regras de proteção de dados para as instituições e 
agências da UE;

- a relação entre o direito geral da União e os direitos nacionais específicos;

- a divisão exata de papeis e de responsabilidades entre as autoridades de proteção de 
dados em casos transfronteiriços;

- esclarecimentos sobre os perfis, incluindo um elemento humano e um direito a ser 
informado acerca da lógica que presidiu ao tratamento de dados, como solicitado pelo 
Parlamento;

- as noções de "interesse legítimo", "interesse público" e "segurança pública";

- a inter-relação entre os dois instrumentos legislativos, especialmente em casos de 
acesso a dados pessoais detidos por entidades privadas para efeitos de aplicação da lei;

- pedidos de acesso ou ordens de acesso a dados pessoais arquivados na União por 
autoridades públicas de países terceiros, especialmente em casos em que o controlador 
dos dados também tenha aí um estabelecimento;

- incentivos mais fortes à proteção de dados na conceção e por defeito.

        


