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1. Aspetos institucionais do regulamento europeu sobre a proteção de dados

Conforme indicado no Documento de Trabalho 2, o presente Documento de Trabalho analisa 
os aspetos institucionais da proposta de regulamento geral sobre a proteção de dados. O 
relator gostaria de chegar a um consenso relativamente aos seguintes elementos essenciais 
com vista ao projeto de relatório.

2. Coerência e aplicação

Apesar de os princípios fundamentais da proteção de dados serem ainda válidos e deverem ser 
reforçados, é a sua falta de execução que está na base da presente reforma. O regulamento 
garantirá um quadro uniforme de trabalho para todas as autoridades de proteção de dados 
(APD). Para que este funcione, é fundamental que as APD disponham de recursos suficientes. 

O mecanismo previsto de cooperação e de controlo da coerência, entre as APD nacionais, 
representa um grande passo para uma aplicação coerente da legislação de proteção de dados 
em toda a UE. No entanto, algumas questões ficam por responder. Afigura-se razoável prever 
o dispositivo de "balcão único" para ambas as partes: os responsáveis pelo tratamento de 
dados e os titulares de dados. De qualquer modo, é necessário desenvolver um mecanismo 
simples que realmente funcione na prática e que inclua obrigações claras e incentivos à 
cooperação para as APD. Para além disso, importa que o papel da Comissão no mecanismo de 
controlo da coerência respeite a independência das APD. A viabilidade de impor às APD a 
obrigação de seguirem as decisões do Comité Europeu para a Proteção de Dados é atualmente 
objeto de um pedido de apreciação junto do Serviço Jurídico do PE.

3. A proteção de dados nas instituições e nas agências da UE

A aplicação das novas disposições em matéria de proteção de dados às instituições e às 
agências da UE, bem como a sua coerência com outros instrumentos jurídicos, como a 
proposta de diretiva relativa à proteção de dados para efeitos de aplicação da lei e a diretiva 
relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas, são uma fonte permanente de 
preocupação, uma vez que a presente proposta não aborda suficientemente esses aspetos. Há 
um certo consenso entre os relatores-sombra a fim de que o novo regulamento abranja as 
instituições da UE, requerendo, por exemplo, uma adaptação do Regulamento (CE) n º 
45/20011, que o torne inteiramente consentâneo com o regulamento geral sobre a proteção de 
dados antes que este entre em aplicação. 

De qualquer modo, é necessário proceder a um debate mais horizontal (que englobe o 
regulamento e a diretiva) sobre a forma de enfrentar a atual proliferação de disposições em 
matéria de proteção de dados para as diferentes agências da UE.

4. Relação entre a aplicação da lei e a proteção de dados 

Há também que debater horizontalmente no âmbito da abordagem global a relação entre o 
regulamento geral sobre a proteção de dados e a diretiva relativa à proteção de dados para 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro de 2000, relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 
órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (Jornal Oficial L 8 de 12.1.2001, p. 1-22).
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efeitos de aplicação da lei. Tal será especialmente importante nos casos de acesso das 
autoridades policiais a dados pessoais detidos por entidades privadas. É possível que as 
principais disposições tenham de ser regulamentadas pela diretiva ou eventualmente através 
de outros instrumentos de direito penal da UE, como os relativos à cooperação policial ou 
judicial ou aos direitos processuais no âmbito de processos penais. No entanto, o regulamento 
geral sobre a proteção de dados terá de conter disposições claras, a fim de assegurar que os 
dados apenas possam ser disponibilizados por parte das empresas às autoridades policiais, 
com base na lei, no âmbito de processos justos e salvaguardas judiciais e na plena observância 
do artigo 52.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.  

O âmbito de aplicação material da legislação em vigor relativa à proteção de dados constitui 
uma questão em aberto neste contexto. Alguns Estados-Membros aplicam a atual Diretiva 
95/46/CE em situações internas para fins de aplicação da lei (por exemplo, a Áustria), outros 
aplicam-na parcialmente (por exemplo, a Bélgica) e outros não a aplicam de todo. Por 
conseguinte, há uma clara necessidade de harmonização a fim de garantir uma proteção 
adequada dos cidadãos, assente numa sensibilização dos mesmos para os seus direitos.

5. Tratamento de dados pessoais pelas autoridades públicas 

Poderá ser deixada uma pequena margem de manobra aos Estados-Membros que lhes permita 
adotar normas específicas sobre a proteção de dados em certos setores públicos, desde que 
seja assegurado um conjunto simples e coerente de disposições em toda a União. O relator e 
os relatores-sombra estão dispostos a incluir estas preocupações, desde que os objetivos e os 
princípios do regulamento estejam claramente enunciados e não sejam comprometidos pela 
legislação nacional. Esta questão está também a ser apreciada pelo Serviço Jurídico do PE. 

É importante evitar uma proliferação de normas nacionais, e o recurso ao instrumento do 
regulamento destina-se precisamente a resolver esse problema. Nos casos em que os Estados-
Membros tenham competências para restringir os direitos dos titulares de dados, importa que 
essas competências sejam definidas de forma mais precisa.

6. Poderes delegados e competências de execução da Comissão

A visão da Comissão de um regulamento de interesse público goza de um amplo apoio. No 
entanto, os debates no Parlamento têm demonstrado claramente que esse objetivo não deverá 
ser atingido através do uso extensivo de atos delegados e de execução. O relator e os 
relatores-sombra estão de acordo quanto à necessidade de os limitar ao mínimo necessário. 
Por outro lado, importa que o legislador apenas exclua atos delegados ou de execução 
específicos no caso de haver uma clara alternativa à sua utilização. 

A próxima avaliação dos atos delegados e de execução com o Conselho e com a Comissão 
deverá basear-se em três categorias: (a) execução técnica propriamente dita, como formulários 
de notificação, etc. – estes atos devem permanecer inalterados; (b) delegação substancial, mas 
necessária para atualizar a regulamentação em função dos desenvolvimentos técnicos e 
empresariais, tais como categorias de dados sensíveis, modelos de negócios, etc. - estes atos 
devem manter-se, mas requerem orientações muito claras através de critérios e de limitações 
por parte do legislador; e (c) delegação essencial, que trata a questão central da legislação, 
definindo, por exemplo, "interesse legítimo" - esses atos devem ser suprimidos e substituídos 
por uma formulação específica no regulamento.
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