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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados. As substituições são 
assinaladas formatando o texto novo em itálico e a negrito e suprimindo, ou 
rasurando, o texto substituído. 
Exceção: as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos 
serviços com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
derrogação temporária de determinadas disposições da Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita à utilização de tecnologias por parte 
de fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número 
para o tratamento de dados pessoais ou de outro tipo para efeitos de luta contra o abuso 
sexual de crianças em linha
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento e ao Conselho 
(COM(2020)0568),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, o artigo 16.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C9-0288/2020),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 12 de novembro 
de 20201,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos 
Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos (A9-0000/2020),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta se a substituir, se a alterar 
substancialmente ou se pretender alterá-la substancialmente;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo a uma derrogação temporária de 
determinadas disposições da Diretiva 
2002/58/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho no que respeita à utilização de 
tecnologias por parte de fornecedores de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para o 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo para efeitos de luta contra o abuso 
sexual de crianças em linha

relativo a uma restrição temporária de 
determinados direitos e obrigações no 
âmbito da Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho no que 
respeita à utilização de tecnologias 
específicas por parte de fornecedores de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para o 
tratamento de dados pessoais para efeitos 
de luta contra o abuso sexual de crianças 
em linha

(- A substituição de «derrogação de» por 
«restrição de» aplica-se em todo o texto, 
pelo que são necessárias alterações 
correspondentes.)
(- A eliminação de «ou de outro tipo» após 
«dados pessoais» aplica-se em todo o 
texto, pelo que são necessárias alterações 
correspondentes.)

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos, em particular 
dos direitos das crianças à proteção contra 
todas as formas de violência, abusos e 
negligência, maus tratos ou exploração, 

(4) O abuso sexual e a exploração 
sexual de crianças constituem violações 
graves dos direitos humanos e 
fundamentais, em particular dos direitos 
das crianças à proteção contra todas as 
formas de violência, abusos e negligência, 
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incluindo o abuso sexual, conforme 
previsto na Convenção das Nações Unidas 
de 1989 sobre os Direitos da Criança e na 
Carta. A digitalização trouxe muitos 
benefícios para a sociedade e a economia, 
mas também inúmeros problemas, como o 
aumento dos casos de abuso sexual de 
crianças em linha. A proteção das crianças 
em linha é uma das prioridades da União. 
Em 24 de julho de 2020, a Comissão 
adotou uma Estratégia da UE para uma 
luta mais eficaz contra o abuso sexual das 
crianças9 (a «Estratégia»), que visa dar 
uma resposta eficaz, a nível da União, ao 
crime de abuso sexual de crianças.

maus tratos ou exploração, incluindo o 
abuso sexual, conforme previsto na 
Convenção das Nações Unidas de 1989 
sobre os Direitos da Criança e na Carta. A 
digitalização trouxe muitos benefícios para 
a sociedade e a economia, mas também 
inúmeros problemas, como o aumento dos 
casos de abuso sexual de crianças em linha. 
A proteção das crianças em linha é uma 
das prioridades da União.

_________________
9  Comunicação da Comissão ao 
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao 
Comité Económico e Social Europeu e ao 
Comité das Regiões intitulada «Estratégia 
da UE para uma luta mais eficaz contra o 
abuso sexual das crianças», de 24 de 
julho de 2020, COM(2020) 607 final.  

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 

(5) Alguns fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número, tais como os serviços de 
correio eletrónico baseados na web e de 
mensagens, já utilizam tecnologias 
específicas para detetar e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças às autoridades policiais e a 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
ou para remover esses materiais através da 
digitalização do conteúdo, como imagens 
e texto, ou dos metadados de 
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denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração sexual de crianças e na 
prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros. Estas ações voluntárias 
desempenham coletivamente um papel 
valioso, na medida em que permitem 
identificar e socorrer as vítimas e reduzir a 
divulgação ulterior de materiais com 
imagens de abuso sexual de crianças, além 
de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

comunicações, utilizando, em alguns 
casos, os dados do histórico. Essas 
organizações reencaminham para as linhas 
diretas de apoio nacionais, a utilizar para 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, bem como para 
organizações empenhadas na luta contra a 
exploração e o abuso sexual de crianças e 
na prevenção da vitimização infantil, 
localizadas tanto na UE como em países 
terceiros, nomeadamente nos Estados 
Unidos da América. Estas ações 
voluntárias desempenham coletivamente 
um papel valioso, na medida em que 
permitem identificar e socorrer as vítimas e 
reduzir a divulgação ulterior de materiais 
com imagens de abuso sexual de crianças, 
além de contribuírem para identificar e 
investigar os autores dos crimes, bem como 
para prevenir esse tipo de crimes.

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Até 20 de dezembro de 2020, o 
tratamento de dados pessoais por 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
através de medidas voluntárias que visam 
detetar, denunciar e remover materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha é regido pelo Regulamento (UE) 
2016/679.

(6) O tratamento de dados pessoais por 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
através de medidas voluntárias que visam 
detetar, denunciar e remover materiais com 
imagens de abusos sexuais de crianças em 
linha é regido pelo Regulamento (UE) 
2016/679.

Or. en
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As medidas previstas no presente 
regulamento são constitutivas de uma 
ingerência nos direitos fundamentais ao 
respeito da vida privada e à proteção dos 
dados de todos os utilizadores de serviços 
de comunicações eletrónicas populares, 
como plataformas e aplicações de 
mensagens instantâneas. Mesmo as 
medidas voluntárias de empresas privadas 
são constitutivas de uma ingerência 
nesses direitos quando as medidas 
envolvem a monitorização e a análise do 
conteúdo das comunicações e o 
processamento de dados pessoais.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) Qualquer limitação do direito 
fundamental à confidencialidade das 
comunicações não pode ser justificada 
apenas pelo facto de algumas tecnologias 
terem sido anteriormente utilizadas 
quando os serviços em causa não 
constituíam, do ponto de vista jurídico, 
serviços de comunicações eletrónicas.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais ou de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de serviços 
de comunicações eletrónicas para efeitos 
de deteção, denúncia e remoção de 
materiais relacionados com abusos sexuais 
de crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na ausência de tais 
medidas legislativas, e na pendência da 
adoção de um novo quadro jurídico de 
mais longo prazo para combater 
eficazmente a nível da União os abusos 
sexuais de crianças em linha, conforme 
anunciado na Estratégia, não existiria 
base jurídica para permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuassem, no âmbito dos seus 
serviços, a detetar, remover e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha após 21 de dezembro 
de 2020.

(7) A Diretiva 2002/58/CE não contém 
disposições específicas relativas ao 
tratamento de dados pessoais no âmbito do 
fornecimento de serviços de comunicações 
eletrónicas para efeitos de deteção, 
denúncia e remoção de materiais 
relacionados com abusos sexuais de 
crianças em linha. Não obstante, nos 
termos do artigo 15.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, os Estados-Membros podem 
adotar medidas legislativas para restringir o 
âmbito dos direitos e obrigações previstos, 
nomeadamente, nos artigos 5.º e 6.º da 
referida Diretiva, respeitantes à 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego, para fins de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de 
infrações penais relacionadas com o abuso 
sexual de crianças. Na pendência da 
adoção de um quadro jurídico de mais 
longo prazo para combater a nível da 
União os abusos sexuais de crianças em 
linha, os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número deixam de poder confiar no 
artigo 6.º do Regulamento (UE) 2016/679 
para continuar, no âmbito dos seus 
serviços, a detetar, remover e denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha após 21 de dezembro 
de 2020. O presente regulamento não 
prevê uma base jurídica para o 
tratamento de dados pessoais por serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número com o único 
objetivo de detetar, denunciar e remover 
materiais relacionados com abusos 
sexuais de crianças em linha dos seus 
serviços, mas prevê uma restrição de 
certos direitos e obrigações estabelecidos 
na Diretiva 2002/58/CE. Estabelece 
também salvaguardas adicionais que 
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devem ser respeitadas pelos fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número, caso desejem 
recorrer ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma derrogação 
temporária ao artigo 5.º, n.º 1, e ao artigo 
6.º da Diretiva 2002/58/CE que protege a 
confidencialidade das comunicações e dos 
dados de tráfego. Uma vez que a Diretiva 
2002/58/CE foi adotada com base no artigo 
114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, afigura-se apropriado 
adotar o presente regulamento com a 
mesma base jurídica. Além disso, nem 
todos os Estados-Membros adotaram a 
nível nacional medidas legislativas para 
restringir o âmbito dos direitos e 
obrigações previstos nas referidas 
disposições em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, e a 
adoção de tais medidas implica um risco 
de fragmentação importante, suscetível de 
afetar negativamente o mercado interno.

(8) Por conseguinte, o presente 
regulamento estabelece uma restrição 
temporária ao artigo 5.º, n.º 1, e ao artigo 
6.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE que 
protege a confidencialidade das 
comunicações e dos dados de tráfego.Uma 
vez que a Diretiva 2002/58/CE foi adotada 
com base no artigo 114.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, 
afigura-se apropriado adotar o presente 
regulamento com a mesma base jurídica. 
Quando os Estados-Membros adotam a 
nível nacional medidas legislativas para 
restringir o âmbito dos direitos e 
obrigações previstos nas referidas 
disposições em conformidade com o artigo 
15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE, devem 
respeitar o Regulamento (UE) 2016/679, 
nomeadamente o artigo 23.º.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Tendo em conta que, normalmente, (9) Tendo em conta que as 
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as comunicações eletrónicas que envolvem 
pessoas singulares se enquadram na 
definição de dados pessoais, o presente 
regulamento deverá também basear-se no 
artigo 16.º do Tratado, que constitui uma 
base jurídica específica para a adoção de 
regras relativas à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União e pelos Estados-
Membros no exercício de atividades 
relativas à aplicação do direito da União, 
bem como de regras relativas à livre 
circulação desses dados.

comunicações eletrónicas que envolvem 
pessoas singulares se enquadram sempre 
na definição de dados pessoais, o presente 
regulamento deverá também basear-se no 
artigo 16.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, que 
constitui uma base jurídica específica para 
a adoção de regras relativas à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais pelas 
instituições da União e pelos Estados-
Membros no exercício de atividades 
relativas à aplicação do direito da União, 
bem como de regras relativas à livre 
circulação desses dados.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Na medida em que o tratamento de 
dados pessoais no âmbito do fornecimento 
de serviços de comunicações eletrónicas 
por parte de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para fins relacionados exclusivamente com 
a deteção, a denúncia e a remoção de 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha se insere no âmbito da 
derrogação estabelecida pelo presente 
regulamento, o Regulamento (UE) 
2016/679 é aplicável ao tratamento desses 
dados, incluindo a obrigação de realizar 
uma avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas quando apropriado, 
nos termos do artigo 35.º do mesmo 
regulamento, antes da utilização das 
tecnologias em causa.

(10) Na medida em que o tratamento de 
dados pessoais no âmbito do fornecimento 
de serviços de comunicações eletrónicas 
por parte de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para fins relacionados exclusivamente com 
a deteção, a denúncia e a remoção de 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha se insere no âmbito da 
restrição estabelecida pelo presente 
regulamento, o Regulamento (UE) 
2016/679 é aplicável ao tratamento desses 
dados, incluindo, entre outros, as suas 
disposições sobre princípios relativos ao 
tratamento de dados pessoais (artigo 5.º), 
legalidade do tratamento (artigo 6.º), 
tratamento de categorias especiais de 
dados pessoais (artigo 9.º), restrições 
(artigo 23.º), a segurança de tratamento 
(artigo 32.º), transferências de dados 
pessoais para países terceiros ou 
organizações internacionais (Capítulo V), 
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autoridades de controlo independentes 
(Capítulo VI), cooperação e coerência 
(Capítulo VII) e recursos, 
responsabilidade e sanções (Capítulo 
VIII), bem como a obrigação de realizar 
uma avaliação de impacto das operações de 
tratamento previstas quando apropriado, 
nos termos do artigo 35.º do mesmo 
regulamento, antes da utilização de 
quaisquer tecnologias em causa e o 
requisito, nos termos do artigo 36.º, de 
consultar a autoridade de controlo em 
causa antes do processamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma vez que o presente 
regulamento prevê uma restrição ao 
direito de confidencialidade das 
comunicações, a consulta da autoridade 
de supervisão nos termos do artigo 36.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 deve ser 
obrigatória.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a combater o abuso 
sexual de crianças em linha, a derrogação 

(11) Uma vez que o presente 
regulamento tem como único objetivo 
permitir a prossecução de determinadas 
atividades destinadas a detetar, denunciar 
e remover os materiais com imagens de 
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estabelecida pelo presente regulamento 
deverá limitar-se às tecnologias 
consagradas normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha antes da entrada em vigor do 
presente regulamento. A referência às 
tecnologias inclui, quando necessário, um 
controlo humano diretamente relacionado 
com a utilização de tecnologias e a sua 
supervisão. Por conseguinte, a utilização 
das tecnologias em questão deverá ser de 
uso habitual no setor, sem ser 
necessariamente exigido que todos os 
fornecedores de serviços as utilizem e sem 
excluir a evolução futura dessas 
tecnologias em moldes que respeitem a 
privacidade. A este respeito, é irrelevante o 
facto de um determinado fornecedor de 
serviços que pretenda beneficiar dessa 
derrogação já utilizar ou não estas 
tecnologias à data de entrada em vigor do 
presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor, e não deverão incluir a filtragem 
nem a digitalização sistemáticas de 
comunicações que contenham texto, mas 
apenas examinar comunicações 
específicas quando houver elementos 
concretos de suspeitas de abusos sexuais 
de criança sem linha.

abusos sexuais de crianças em linha, a 
restrição estabelecida pelo presente 
regulamento deverá limitar-se às 
tecnologias consagradas que tenham sido 
previamente objeto de avaliação pelas 
autoridades de controlo de proteção de 
dados, normalmente utilizadas pelos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para o único 
propósito de deteção, denúncia e remoção 
de materiais com imagens de abusos 
sexuais de crianças. A referência às 
tecnologias inclui um controlo humano 
diretamente relacionado com a utilização 
de tecnologias e a sua supervisão. Por 
conseguinte, a utilização das tecnologias 
em questão deverá ser de uso habitual no 
setor, sem ser necessariamente exigido que 
todos os fornecedores de serviços as 
utilizem e sem excluir a evolução futura 
dessas tecnologias em moldes que 
respeitem a privacidade. A este respeito, é 
irrelevante o facto de um determinado 
fornecedor de serviços que pretenda 
beneficiar da restrição prevista pelo 
presente regulamento já utilizar ou não 
estas tecnologias à data de entrada em 
vigor do presente regulamento. Os tipos de 
tecnologias utilizados deverão ser os que 
causem menos intrusão da privacidade, de 
acordo com o estado da técnica existente 
no setor.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os dados pessoais e de outro tipo 
utilizados no âmbito de atividades 

(13) Os dados pessoais utilizados no 
âmbito de atividades abrangidas pela 
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abrangidas pela derrogação estabelecida 
no presente regulamento, assim como o 
período durante o qual estes dados são 
posteriormente conservados em caso de 
resultados positivos, deverão ser reduzidos 
ao mínimo de forma a assegurar que a 
derrogação se restrinja ao estritamente 
necessário.

restrição prevista no presente regulamento, 
assim como o período durante o qual estes 
dados e qualquer resultado do 
processamento dos mesmos são 
posteriormente conservados em caso de 
resultados positivos, deverão ser reduzidos 
ao mínimo estritamente necessário para 
garantir que a interferência na 
confidencialidade das comunicações seja 
tão limitada quanto possível.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da derrogação, os fornecedores de 
serviços deverão publicar um relatório 
anual sobre o tratamento de dados 
abrangido pelo âmbito do presente 
regulamento que inclua o tipo e o volume 
de dados tratados, o número de casos 
identificados, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os principais 
indicadores, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados.

(14) A fim de assegurar um certo nível 
de transparência e de responsabilização 
relativamente às atividades realizadas ao 
abrigo da restrição prevista no presente 
regulamento, os fornecedores de serviços 
de comunicações interpessoais deverão 
publicar e apresentar um relatório no 
prazo de seis meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e, 
posteriormente, um relatório anual sobre o 
tratamento de dados abrangido pelo âmbito 
do presente regulamento que inclua o tipo e 
o volume de dados tratados, a base 
jurídica para o tratamento de dados nos 
termos do artigo 6.º do Regulamento (UE) 
2016/679, a base jurídica para as 
transferências de dados pessoais fora da 
União, nos termos do Capítulo V do 
Regulamento (UE) 2016/679, o número 
de casos identificados, o número de casos 
em que um utilizador apresentou uma 
reclamação ao mecanismo de recurso 
interno ou a uma autoridade judicial e o 
resultado desses processos, as medidas 
aplicadas para selecionar e melhorar os 
principais indicadores, o número e as taxas 
de erro (falsos positivos) das diferentes 
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tecnologias utilizadas, as medidas 
aplicadas para limitar a taxa de erro e a 
taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679. Os fornecedores deverão 
também apresentar os seus relatórios às 
autoridades de controlo em conformidade 
com o Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de apoiar as autoridades de 
controlo responsáveis na sua missão, o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deve emitir orientações sobre o 
cumprimento do Regulamento (UE) 
2016/679 sobre o tratamento que se 
enquadre no âmbito da restrição 
estabelecida no presente regulamento. 
Essas orientações devem, em particular, 
ajudar as autoridades de controlo a 
prestar aconselhamento no âmbito do 
procedimento de consulta prévia previsto 
no artigo 36.º do Regulamento (UE) 
2016/679, que deve ser realizado ao 
avaliar se uma tecnologia estabelecida ou 
nova a ser utilizada é a mais sofisticada, 
que causa menos intrusão da privacidade 
e que opera numa base jurídica adequada 
nos termos do Regulamento (UE) 
2016/679.

Or. en
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O presente regulamento deve 
entrar em vigor no terceiro dia seguinte 
ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia, de forma a garantir que 
seja aplicável a partir de 21 de dezembro 
de 2020.

Suprimido

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade das 
comunicações e derroga da decisão 
adotada na Diretiva (UE) 2018/1972 no 
sentido de submeter os serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número às mesmas regras que as 
aplicadas a todos os outros serviços de 
comunicações eletrónicas no que diz 
respeito à privacidade. Por conseguinte, o 
período de aplicação do presente 
regulamento deverá ser limitado até 31 de 
dezembro de 2025, ou seja, um período 
razoável que permita a adoção de um 
novo quadro jurídico de longo prazo, com 
salvaguardas mais desenvolvidas. Caso 
seja adotada legislação de longo prazo e 
entre em vigor antes dessa data, essa 
legislação revogará o presente 
regulamento.

(16) O presente regulamento restringe o 
direito à proteção da confidencialidade 
realizada pelos serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
com o único propósito de remover, detetar 
ou denunciar os materiais com imagens 
de abusos sexuais de crianças em linha às 
autoridades responsáveis pela aplicação 
da lei e a organizações que atuam no 
interesse público contra os abusos sexuais 
de crianças. Por conseguinte, o período de 
aplicação do presente regulamento deverá 
ser limitado até 31 de dezembro de 2022. 
Caso seja adotada legislação de longo 
prazo e entre em vigor antes dessa data, 
essa legislação revogará o presente 
regulamento.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) As autoridades de controlo 
responsáveis pelo acompanhamento da 
aplicação do presente regulamento devem 
ser as mesmas que as autoridades de 
supervisão independentes designadas nos 
termos do Capítulo VI do Regulamento 
(UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-B) A criptografia de ponta a ponta é 
uma ferramenta importante para garantir 
comunicações seguras e confidenciais dos 
utilizadores, em particular das crianças. 
Qualquer enfraquecimento da 
criptografia pode ser potencialmente 
abusado por terceiros mal-intencionados. 
Por conseguinte, nada no presente 
regulamento deve ser interpretado como 
uma proibição ou enfraquecimento da 
criptografia de ponta a ponta.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 17-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-C) A confidencialidade das 
comunicações é um direito fundamental 
garantido nos termos do artigo 7.º da 
Carta. Por conseguinte, é também um 
pré-requisito para comunicações seguras 
entre vítimas de abuso sexual infantil e 
um adulto de confiança ou organizações 
ativas no combate aos abusos sexuais de 
crianças, bem como nas comunicações 
entre as vítimas e os respetivos advogados.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 17-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-D) Todas as comunicações entre uma 
pessoa acusada ou condenada e o seu 
advogado devem ser protegidas, a fim de 
garantir os direitos fundamentais a um 
recurso efetivo e a um julgamento justo 
nos termos do artigo 47.º da Carta, bem 
como o direito à presunção de inocência e 
o respeito dos direitos de defesa nos 
termos do artigo 48.º.

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 17-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-E) O presente regulamento deve 
aplicar-se apenas aos vídeos ou imagens 
trocados através de serviços de mensagens 
ou de correio eletrónico. Não deve ser 
aplicável à digitalização de texto ou 
comunicação de áudio.

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento tem como 
objetivo estabelecer uma derrogação 
temporária de certas disposições da 
Diretiva 2002/58/CE sem criar 
fragmentação no mercado interno. Além 
disso, é muito provável que nem todos os 
Estados-Membros adotem legislação 
nacional atempadamente. Uma vez que 
este objetivo não pode ser suficientemente 
alcançado pelos Estados-Membros, mas 
pode ser alcançado de forma mais eficaz a 
nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos. 
O presente regulamento introduz uma 
derrogação estritamente limitada e 
temporária à aplicação do artigo 5.º, n.º 1, e 
do artigo 6.º da Diretiva 2002/58/CE, 
prevendo uma série de salvaguardas para 

(18) O presente regulamento tem como 
objetivo estabelecer uma restrição 
temporária de disposições específicas da 
Diretiva 2002/58/CE sem criar 
fragmentação no mercado interno. Além 
disso, é muito provável que nem todos os 
Estados-Membros adotem legislação 
nacional atempadamente. Uma vez que 
este objetivo não pode ser suficientemente 
alcançado pelos Estados-Membros, mas 
pode ser alcançado de forma mais eficaz a 
nível da União, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar esses objetivos. 
O presente regulamento introduz uma 
restrição estritamente limitada e 
temporária à aplicação do artigo 5.º, n.º 1, e 
do artigo 6.º, n.º 1, da Diretiva 
2002/58/CE, prevendo uma série de 
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assegurar que não exceda o necessário para 
alcançar os objetivos definidos.

salvaguardas para assegurar que não 
exceda o necessário para alcançar os 
objetivos definidos.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
derrogam determinadas obrigações 
estabelecidas na Diretiva 2002/58/CE, com 
a única finalidade de permitir que os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
continuem a utilizar, no âmbito dos seus 
serviços, tecnologias de tratamento de 
dados pessoais ou de outros tipos na 
medida do necessário para detetar, 
denunciar e remover materiais relacionados 
com o abuso sexual de crianças em linha.

O presente regulamento estabelece regras 
temporárias e estritamente limitadas que 
restringem determinados direitos e 
obrigações estabelecidos na Diretiva 
2002/58/CE, com a única finalidade de 
permitir que os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais independentes 
do número continuem, sem prejuízo do 
Regulamento (UE) 2016/679, a utilizar, no 
âmbito dos seus serviços, tecnologias 
específicas de tratamento de dados 
pessoais na medida do estritamente 
necessário para detetar, denunciar e 
remover materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha.

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) aliciar crianças para participar em 
atividades sexuais com uma criança ou 
para produzir pornografia infantil por 
qualquer dos seguintes meios:

Suprimido

i) atrair uma criança através da 
oferta de prendas ou de outras vantagens;
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ii) ameaçar uma criança com uma 
consequência negativa suscetível de ter 
um impacto significativo para a criança;
iii) fornecer à criança material 
pornográfico ou colocá-lo à sua 
disposição.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Âmbito da derrogação Âmbito da restrição

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As obrigações específicas estabelecidas no 
artigo 5.º, n.º 1, e no artigo 6.º da 
Diretiva 2002/58/CE não se aplicam ao 
tratamento de dados pessoais e de outro 
tipo no âmbito do fornecimento de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número quando esse 
tratamento for estritamente necessário 
para utilizar tecnologias com a única 
finalidade de detetar, remover ou denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha a autoridades policiais 
e a organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças, 
desde que:

O âmbito dos direitos e das obrigações 
específicos estabelecidos no artigo 5.º, 
n.º 1, e no artigo 6.º, n.º 1, da 
Diretiva 2002/58/CE deve ser limitado no 
que diz respeito à confidencialidade das 
comunicações que envolvem o tratamento 
de dados pessoais no âmbito do 
intercâmbio de vídeos ou imagens através 
de mensagens ou serviços de correio 
eletrónico baseados na Web por serviços 
de comunicações interpessoais 
independentes do número, contanto que tal 
restrição seja estritamente necessária para 
utilizar tecnologias específicas com a única 
finalidade de detetar, remover ou denunciar 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças em linha a autoridades policiais 
e a organizações que atuam no interesse 
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público contra o abuso sexual de crianças, 
desde que:

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 3 – primeiro parágrafo – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a referida 
finalidade antes da entrada em vigor do 
presente regulamento e que sejam 
conformes com o estado da técnica 
existente no setor e garantam a menor 
intrusão possível da privacidade;

(a) o tratamento seja proporcionado e 
se limite a tecnologias consagradas 
normalmente utilizadas por fornecedores 
de serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número para a única 
finalidade e desde que cumpram todas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i) estejam em conformidade com o 
estado da técnica utilizado no setor e 
causem menos intrusão da privacidade;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ii) tenham sido realizados uma 
avaliação do impacto da proteção de 
dados nos termos do artigo 35.º do 
Regulamento (UE) 2016/679 e um 
procedimento de consulta prévia nos 
termos do artigo 36.º do Regulamento 
(UE) 2016/679, em conformidade com o 
artigo 3.º-A do presente regulamento;

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iii) o tratamento se baseie no artigo 
6.º, n.º 1, alínea d) ou e), do Regulamento 
(UE) 2016/679;

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(iv) as categorias de dados pessoais a 
serem processados sejam claramente 
definidas para cada operação de 
tratamento;

Or. en
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 3 –parágrafo 1 – alínea a) – subalínea v) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(v) o âmbito da restrição aos direitos 
de confidencialidade e proteção de dados 
pessoais esteja claramente definido;

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vi) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vi) existam procedimentos internos 
dentro do serviço de comunicações 
interpessoais independentes do número 
para prevenir abusos, transferências ou 
acessos não autorizados;

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea vii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(vii) a identidade e as categorias do 
controlador ou dos controladores sejam 
claramente especificadas;

Or. en
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Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea viii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(viii) os prazos de conservação e as 
garantias aplicáveis sejam claramente 
definidos;

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea ix) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(ix) a supervisão e intervenção 
humana seja assegurada para qualquer 
tratamento de dados pessoais, e nenhuma 
resposta positiva seja enviada às 
autoridades policiais e às organizações 
que atuam no interesse público sem 
revisão humana prévia;

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea x) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(x) existam procedimentos e 
mecanismos de recurso apropriados para 
garantir que os indivíduos possam 
apresentar queixas ao fornecedor de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número dentro de um 
prazo razoável para que o utilizador 
apresente o seu parecer em conformidade 
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com o artigo 3.º-C;

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea xi) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(xi) a menos que seja prejudicial para 
uma investigação em curso, caso em que 
as informações podem ser adiadas na 
medida do estritamente necessário e os 
titulares dos dados são informados sem 
demora após o encerramento da 
investigação e sem prejuízo das 
informações previstas no artigo 13.º do 
Regulamento (UE) 2016/679, os titulares 
dos dados são informados sobre o 
seguinte:
(a) a restrição da confidencialidade 
das suas comunicações com o único 
propósito de remover, detetar ou 
denunciar materiais com imagens de 
abusos sexuais de crianças, incluindo a 
possibilidade de partilha dos dados 
pessoais com as autoridades policiais e as 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de 
crianças;
(b) em caso de resposta positiva, são 
fornecidas aos titulares dos dados as 
seguintes informações:
(c) as autoridades policiais e as 
organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças 
com as quais os seus dados pessoais 
foram partilhados;
(d) as vias de recurso com o 
fornecedor de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número; e 
ainda
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(e) a possibilidade de apresentar uma 
queixa junto da autoridade de controlo 
competente e de interpor um recurso 
judicial, e a identidade dessas autoridades 
no processo;

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea xii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(xii) não existe interferência em 
qualquer comunicação protegida pelo 
sigilo profissional, como entre os médicos 
e os seus doentes, os jornalistas e as suas 
fontes ou os advogados e os seus clientes;

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea a) – subalínea xiii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(xiii) qualquer transferência de dados 
pessoais para países terceiros ou 
organizações internacionais está em 
conformidade com o Capítulo V do 
Regulamento (UE) 2016/679;

Or. en
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Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a tecnologia utilizada para detetar 
o aliciamento de crianças se limite à 
utilização de indicadores-chave 
pertinentes, tais como palavras-chave e 
fatores de risco identificados de forma 
objetiva, como a diferença de idades, sem 
prejuízo do direito a verificação humana;

Suprimido

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) o tratamento dos dados se limite ao 
estritamente necessário para fins de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha e que, a não ser que um abuso 
sexual de crianças em linha tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
sejam imediatamente apagados;

(d) o tratamento dos dados permitido 
pela restrição prevista no presente 
regulamento se limite ao estritamente 
necessário para o único propósito de 
deteção, denúncia e remoção de materiais 
com imagens de abusos sexuais de crianças 
em linha e que, a não ser que um abuso 
sexual de crianças em linha tenha sido 
detetado e confirmado como tal, os dados 
gerados através de tal tratamento sejam 
imediatamente apagados;

Or. en
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Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o fornecedor de serviços publique 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados por si efetuado neste contexto que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
o número de casos identificados, as 
medidas aplicadas para selecionar e 
melhorar os indicadores principais, o 
número e as taxas de erro (falsos positivos) 
das diferentes tecnologias utilizadas, as 
medidas aplicadas para limitar a taxa de 
erro e a taxa de erro obtida, a política de 
conservação de dados e as salvaguardas 
aplicadas para garantir a proteção dos 
dados.

(e) o fornecedor de serviços publique e 
apresente um relatório à autoridade de 
controlo em conformidade com o 
Regulamento (UE) 2016/679 até ... [seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento] e, posteriormente, 
um relatório anual sobre o tratamento de 
dados pessoais permitido pela restrição 
prevista no presente regulamento, que 
inclua o tipo e o volume de dados tratados, 
a base jurídica para o tratamento de 
dados nos termos do artigo 6.º do 
Regulamento (UE) 2016/679, a base 
jurídica para as transferências de dados 
pessoais fora da União, nos termos do 
Capítulo V do Regulamento (UE) 
2016/679, o número de casos identificados, 
o número de casos em que um utilizador 
apresentou uma reclamação ao 
mecanismo de recurso interno ou a uma 
autoridade judicial e o resultado desses 
processos, as medidas aplicadas para 
selecionar e melhorar os principais 
indicadores, o número e as taxas de erro 
(falsos positivos) das diferentes tecnologias 
utilizadas, as medidas aplicadas para 
limitar a taxa de erro e a taxa de erro 
obtida, a política de conservação de dados 
e as salvaguardas aplicadas para garantir a 
proteção dos dados nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente regulamento não se 
aplica à digitalização de texto ou 
comunicações de áudio.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – segundo parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito à alínea d), sempre que 
seja detetado e confirmado um material 
relacionado com o abuso sexual de 
crianças em linha, os dados relevantes só 
podem ser conservados para as seguintes 
finalidades e apenas durante o período 
necessário:

No que diz respeito à alínea d) do primeiro 
parágrafo, sempre que seja detetado e 
confirmado um material relacionado com o 
abuso sexual de crianças em linha, os 
dados pessoais estritamente relevantes só 
podem ser conservados para as seguintes 
finalidades e apenas durante o período 
estritamente necessário, após o qual 
deverão ser imediatamente eliminados:

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – segundo parágrafo – primeiro travessão

Texto da Comissão Alteração

— para denunciar e responder a 
pedidos de informação proporcionados de 
autoridades policiais e de outras 
autoridades públicas competentes;

— para denunciar e transferir, nos 
termos da Diretiva (UE) 2016/680, para as 
autoridades policiais sem atrasos 
indevidos;

Or. en
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – segundo parágrafo – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

— para bloquear a conta do utilizador 
em questão;

— para bloquear a conta do utilizador 
em questão ou a suspensão de um serviço 
que lhe é oferecido;

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – segundo parágrafo – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

— no que diz respeito a dados 
identificados de modo fiável como 
pornografia infantil, para criar uma 
assinatura digital única e não reconvertível 
(«valor de hash»).

— no que diz respeito a dados 
identificados de modo fiável como 
materiais com imagens de abusos sexuais 
de crianças, para criar uma assinatura 
digital única e não reconvertível («valor de 
hash»);

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – segundo parágrafo – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

— com vista a procurar 
ressarcimento do fornecedor ou a 
procurar revisão administrativa ou 
procedimento judicial.

Or. en
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Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Obrigação de avaliação do impacto da 
proteção de dados e consulta prévia às 

autoridades de controlo
Até .... [três meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento], os 
fornecedores de serviços de comunicações 
interpessoais independentes do número 
devem, para invocar a restrição prevista 
no presente regulamento, realizar uma 
avaliação do impacto da proteção de 
dados, nos termos do artigo 35.º do 
regulamento (UE) 2016/679, e um 
procedimento de consulta prévia, nos 
termos do artigo 36.º, até ... [três meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento].

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-B
Orientações do Comité Europeu para a 

Proteção de Dados
Até ... [dois meses após a data de entrada 
em vigor do presente regulamento], o 
Comité Europeu para a Proteção de 
Dados deverá publicar orientações com o 
objetivo de ajudar as autoridades de 
controlo responsáveis, nos termos do 
Regulamento (UE) 2016/679, a avaliar se 
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o tratamento abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, tanto 
para as tecnologias existentes, como para 
as futuramente utilizadas com o único 
propósito de combater o abuso sexual de 
crianças em linha, cumpre o disposto no 
Regulamento (UE) 2016/679.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-C
Mecanismo de apresentação de queixas

Os fornecedores de serviços de 
comunicações interpessoais 
independentes do número devem 
estabelecer um mecanismo eficaz e 
acessível que permita aos utilizadores, 
cujo conteúdo foi denunciado a uma 
organização que atua no interesse público 
contra o abuso sexual de crianças ou às 
autoridades policiais, ou que foi removido 
para apresentar uma queixa contra o 
ação do fornecedor, quando o material 
denunciado ou removido não constitui um 
abuso sexual de crianças em linha, de 
acordo com este o presente regulamento.

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-D
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Vias de recurso efetivo
Os utilizadores que foram adversamente 
afetados pela utilização de tecnologias 
específicas para o tratamento de dados 
pessoais para detetar, denunciar e 
remover materiais relacionados com o 
abuso sexual de crianças em linha dos 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número nos seus 
serviços devem ter o direito a uma via de 
recurso efetiva. Os Estados-Membros 
devem instituir procedimentos eficazes 
para o exercício desse direito.

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 3-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-E
Autoridades de controlo

As autoridades de controlo responsáveis 
pelo acompanhamento da aplicação do 
presente regulamento devem ser as 
mesmas que as autoridades de supervisão 
independentes designadas nos termos do 
Capítulo VI do Regulamento (UE) 
2016/679.

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 3-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-F
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Registo público das organizações que 
atuam no interesse público contra o abuso 

sexual de crianças
Até ... [um mês após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento], a 
Comissão deve estabelecer um registo 
público das organizações que atuam no 
interesse público contra o abuso sexual de 
crianças, com o qual os fornecedores de 
serviços de comunicações interpessoais 
independentes do número podem 
partilhar dados pessoais, ao abrigo do 
presente regulamento e sem prejuízo do 
Capítulo V do Regulamento (UE) 
2016/679. Esse registo público é 
atualizado pela Comissão, com base em 
critérios transparentes e objetivos.

Or. en

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2025.

O presente regulamento é aplicável de 21 
de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 
2022.

Or. en



PR\1218037PT.docx 37/40 PE660.288v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O abuso sexual de crianças (ABC) constitui uma violação grave dos direitos humanos e 
fundamentais. Por conseguinte, pode justificar a restrição dos direitos fundamentais à 
confidencialidade das comunicações e à proteção dos dados pessoais, contanto que essa 
restrição constitua uma medida necessária e proporcionada numa sociedade democrática e 
respeite o conteúdo essencial dos direitos e liberdades fundamentais.

Para detetar, denunciar e remover materiais com imagens de abusos sexuais de crianças 
(MABC), alguns fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do 
número estão atualmente a digitalizar comunicações como mensagens (conteúdo e/ou 
metadados, em alguns casos, dados do histórico) de forma voluntária. 

A proposta de regulamento visa restringir o direito à proteção da confidencialidade para 
permitir que estas atividades voluntárias continuem após 21 de dezembro de 2020, data de 
entrada em vigor do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas que incluiria estes 
fornecedores no âmbito da Diretiva 2002/58/EC (Privacidade Eletrónica) e, por conseguinte, 
obrigá-los a pedir o consentimento aos utilizadores antes de digitalizar as suas comunicações.

O trabalho do relator e do Parlamento Europeu sobre esta proposta de regulamento foi deveras 
complicado devido ao tempo decorrido do facto de esta proposta apenas ter sido apresentada 
em 10 de setembro de 2020 pela Comissão (embora o Código Europeu das Comunicações 
Eletrónicas já tivesse sido adotado em dezembro de 2018). Ademais, a Comissão não 
respeitou a sua obrigação ao abrigo do acordo Legislar Melhor de fazer acompanhar esta 
proposta de uma avaliação de impacto, e não pretende tomar posição sobre se as atuais 
práticas voluntárias para detetar e denunciar MABC são de facto legais ao abrigo do direito da 
UE. Por conseguinte, estão em falta informações essenciais sobre o nível de interferência com 
os direitos fundamentais à proteção da confidencialidade das comunicações e à proteção dos 
dados pessoais aquando da elaboração do presente projeto de relatório. 

Os elementos principais deste projeto de relatório incluem:

a) Considerações gerais

- A criptografia de ponta a ponta é uma ferramenta importante para garantir comunicações 
seguras e confidenciais dos utilizadores, em particular das crianças e das vítimas. Nada no 
presente regulamento deve ser interpretado como uma proibição ou enfraquecimento da 
criptografia de ponta a ponta.

- A proposta de regulamento não prevê, por si só, uma base jurídica para a digitalização das 
comunicações pelos fornecedores. Em vez disso, prevê uma restrição de certos direitos e 
obrigações previstos na Diretiva 2002/58/CE e estabelece salvaguardas adicionais a respeitar 
pelos fornecedores caso desejem recorrer ao presente regulamento.

b) Clarificações sobre o âmbito de aplicação da medida

- O presente regulamento deve aplicar-se apenas aos vídeos ou imagens trocados através de 
serviços de mensagens ou de correio eletrónico. Não deve ser aplicável à digitalização de 
texto ou comunicação de áudio, que permanece totalmente sujeita às disposições da Diretiva 
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Privacidade Eletrónica. 

- Dada a sua natureza temporária, o âmbito material do regulamento deve limitar-se à 
definição estabelecida da designada «pornografia infantil», tal como definida na Diretiva 
2011/93/UE, e «espetáculo pornográfico», tal como definido na mesma diretiva. 

- Não é necessário que a tecnologia esteja a ser utilizada antes da entrada em vigor do 
presente regulamento, desde que cumpra todas as condições nele enunciadas, para que a 
legislação possa ser comprovada no futuro.

c) Salvaguardas adicionais

- Os fornecedores de serviços de comunicações interpessoais independentes do número que 
pretendam responder sobre o presente regulamento têm de cumprir determinadas condições. 
A saber:

- uma avaliação prévia obrigatória do impacto da proteção de dados em conformidade com 
um procedimento de consulta obrigatório, antes da utilização da tecnologia, conforme 
exigido pelos artigos 35.º e 36.º do RGPD;

- utilizar o artigo 6.º, n.º 1, alíneas d) ou e), do Regulamento (UE) 2016/679 como base 
jurídica;

- a supervisão e intervenção humana seja assegurada para qualquer tratamento de dados 
pessoais, e nenhuma resposta positiva seja enviada às autoridades policiais e às 
organizações que atuam no interesse público sem revisão humana prévia;

- procedimentos adequados e mecanismos de recurso estão em vigor:

- nenhuma interferência em qualquer comunicação protegida pelo sigilo profissional;

- base jurídica adequada para as transferências para fora da UE, em conformidade com o 
Capítulo V do RGPD.

- soluções eficazes fornecidas pelos Estados-Membros a nível nacional.

Todas estas condições devem ser cumpridas de forma a garantir a proporcionalidade da 
restrição aos direitos fundamentais que esta atividade implica.

d) Registo público das organizações que atuam no interesse público contra o abuso 
sexual de crianças

A Comissão deve estabelecer um registo público de organizações que atuam no interesse 
público contra o abuso sexual de crianças com as quais os seus dados pessoais foram 
partilhados.

e) Aumento da transparência

Os fornecedores devem publicar um primeiro relatório seis meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento e, posteriormente, um relatório anual.

f) Limitação de tempo da proposta de regulamento
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Por conseguinte, o período de aplicação do presente regulamento deverá ser limitado até 31 de 
dezembro de 2022. Caso seja adotada a futura legislação de longo prazo e entre em vigor 
antes dessa data, essa legislação revogará o presente regulamento.
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ANEXO: LISTA DAS ENTIDADES OU PESSOAS DE QUEM A RELATORA 
RECEBEU CONTRIBUIÇÕES

- Access Now 
- eSafety Commissioner australiano 
- Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) 
- Canadian Centre for Child Protection 
- cdt - Center for Democracy & Technology 
- eco - Association of the Internet Industry
- AEPD 
- EDRi (Direitos Digitais Europeus)  
- Facebook 
- Agência dos Direitos Fundamentais 
- Melhorar o ambiente digital para as crianças (agrupando várias ONG de 
proteção à criança na UE e fora dela, incluindo a Missing Children Europe e a 
Child Focus) 
- INHOPE – Associação Internacional das Linhas Diretas para a Internet
- International Justice Mission Deutschland e.V./ We Protect 
- Internet Watch Foundation
- Internet Society
- Match Group
- Microsoft 
- Thorn (Ashton Kutcher) 
- UNICEF 
- Relator Especial da ONU sobre o direito à privacidade 

- World Childhood Foundation Deutschland


