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O Comité Europeu para a Proteção de Dados,

Tendo em conta o artigo 70.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a
Diretiva 95/46/CE,

ADOTOU O SEGUINTE PARECER:

Introdução

Em abril de 2018, a Comissão apresentou uma proposta de regulamento relativo às ordens europeias
de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal e uma proposta de diretiva
que estabelece normas harmonizadas aplicáveis à designação de representantes legais para efeitos
de recolha de provas em processo penal. As duas propostas, COM(2018) 225 final e COM(2018) 226
final, são complementares. O objetivo geral prosseguido pela Comissão consiste em melhorar a
cooperação entre as autoridades dos Estados-Membros e os prestadores de serviços, incluindo os
estabelecidos em países terceiros, e propor soluções para os problemas da determinação e do
exercício da competência coerciva no ciberespaço.

Enquanto o projeto de regulamento prevê as regras e procedimentos aplicáveis à emissão,
notificação e execução de ordens de entrega ou de conservação de provas dirigidas aos prestadores
de serviços de comunicações eletrónicas, o projeto de diretiva prevê normas mínimas para a
designação de um representante legal para os prestadores de serviços não estabelecidos na UE.

Em novembro de 20171, antes de a Comissão ter apresentado qualquer projeto de proposta, o Grupo
de Trabalho do artigo 29.º (GT 29) recordou a necessidade de garantir que qualquer proposta
legislativa esteja em plena conformidade com o acervo da UE em matéria de proteção de dados, em
particular, bem como com a legislação e a jurisprudência da UE em geral.

Concretamente, o GT 29 alertou para o perigo das limitações aos direitos à proteção dos dados
pessoais e ao respeito pela vida privada no que respeita aos dados tratados por prestadores de
serviços de telecomunicações e da sociedade da informação, em especial quando estes são objeto de
novo tratamento por parte das autoridades policiais, recordou a necessidade de garantir a coerência
de qualquer instrumento da UE com a Convenção de Budapeste do Conselho da Europa sobre a
Criminalidade Informática e com a diretiva da UE relativa à decisão europeia de investigação (DEI), e
recomendou clarificar as respetivas normas processuais que regem o acesso às provas eletrónicas a
nível nacional e da UE para assegurar que o novo instrumento não concederia às autoridades novos
poderes que não teriam a nível interno. Para além destas observações gerais, o GT 29 comentou as
opções legislativas consideradas pela Comissão, na altura, no que respeita às categorias de dados em
causa e às correspondentes salvaguardas para ter acesso aos mesmos, a possibilidade de as
ordens/pedidos de entrega de provas obrigarem os prestadores de serviços a facultarem dados
localizados fora da UE, e as condições materiais e processuais e garantias necessárias em torno do
acesso direto aos dados.

1 Ver declaração do GT 29 (http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=48801).
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Com as propostas concretas relativas às provas eletrónicas agora em apreço, o CEPD pretende
apresentar uma análise mais pormenorizada dos instrumentos jurídicos propostos do ponto de vista
da proteção de dados.

1. Base jurídica da proposta de regulamento (artigo 82.º do TFUE)

A base jurídica sugerida para o projeto de regulamento relativo às provas eletrónicas é o artigo 82.º,
n.º 1, do TFUE, relativo à cooperação judiciária em matéria penal, que prevê:

«1. A cooperação judiciária em matéria penal na União assenta no princípio do reconhecimento
mútuo das sentenças e decisões judiciais e inclui a aproximação das disposições legislativas e
regulamentares dos Estados-Membros nos domínios a que se referem o n.º 2 e o artigo 83.º.

O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário,
adotam medidas destinadas a:

a) Definir regras e procedimentos para assegurar o reconhecimento em toda a União de
todas as formas de sentenças e decisões judiciais;

b) Prevenir e resolver os conflitos de jurisdição entre os Estados-Membros;

c) Apoiar a formação de magistrados e de funcionários e agentes de justiça;

d) Facilitar a cooperação entre as autoridades judiciárias ou outras equivalentes dos
Estados-Membros, no âmbito da investigação e do exercício da ação penal, bem como da
execução de decisões.»

Tal como sublinhado pela Comissão na avaliação de impacto que acompanha as propostas, «o
artigo 82.º, n.º 1, especifica que a cooperação judiciária em matéria penal assenta no princípio do
reconhecimento mútuo. Esta base jurídica abrangeria uma eventual legislação em matéria de
cooperação direta com os prestadores de serviços, em que a autoridade do Estado-Membro de
emissão notificaria diretamente uma entidade (o prestador de serviços) no Estado de execução,
inclusive impondo-lhe obrigações. Tal introduziria uma nova dimensão no reconhecimento mútuo,
que excede a tradicional cooperação judiciária na União, até agora baseada em procedimentos que
envolvem duas autoridades judiciárias, uma no Estado de emissão e outra no Estado de execução.»
(sublinhado acrescentado).

Tendo em conta a novidade da utilização desta base jurídica no contexto dos pedidos diretos entre
autoridades públicas e entidades privadas, o CEPD lamenta que a Comissão não tenha apresentado
qualquer outra análise ou avaliação.

Com efeito, como já sublinhado pelo Grupo de Trabalho na sua declaração anterior, o CEPD continua
a insistir nas suas dúvidas quanto à adequação desta base jurídica, sustentadas pela análise do TJUE
e do seu advogado-geral no Parecer 1/15. Entre os progressos efetuados no que respeita à validade
do artigo 82.º enquanto base jurídica para o projeto de acordo PNR entre a UE e o Canadá, o Tribunal
de Justiça salientou que a autoridade canadiana competente «não constitui uma autoridade
judiciária nem uma autoridade equivalente»2. No contexto das propostas relativas às provas
eletrónicas, um dos principais objetivos prosseguidos, tal como referido pela Comissão, parece ser
evitar uma cooperação judiciária «demasiado complexa». Por conseguinte, a proposta baseia-se no
princípio de que a cooperação deve ter lugar entre uma autoridade e um prestador de serviços, e

2 Ver ponto 103 do Parecer 1/15 e ponto 108 do parecer do advogado-geral no processo em causa.
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não entre duas autoridades. O procedimento previsto coloca principalmente as entidades privadas
na posição de entidade recetora e de responder aos pedidos provenientes de autoridades judiciárias.

O CEPD sublinha que o processo de execução das ordens de entrega ou de conservação de provas
pode implicar o envolvimento de uma autoridade de receção caso o prestador de serviços de receção
não cumpra as suas obrigações, originando, assim, a necessidade de convocar uma execução ex post
da ordem. No entanto, dado que o principal objetivo do procedimento estabelecido consiste
precisamente em não envolver uma autoridade de receção, o CEPD duvida que este procedimento
acessório possa justificar a utilização do artigo 82.º como base jurídica única para o instrumento.

Por conseguinte, o CEPD considera que, para que o artigo 82.º seja utilizado como base jurídica, as
principais etapas processuais da cooperação devem ter lugar entre duas autoridades judiciárias,
devendo ser utilizada outra base jurídica para este tipo de cooperação.

2. Necessidade de provas eletrónicas em comparação com os
tratados de auxílio judiciário mútuo e a DEI

O CEPD observa que a Comissão está empenhada em analisar os obstáculos às investigações penais,
nomeadamente no que respeita ao acesso a provas eletrónicas. Na sua exposição de motivos, a
Comissão apresenta o contexto da proposta e salienta a natureza volátil da prova eletrónica, a sua
dimensão internacional, bem como a necessidade de adaptar os mecanismos de cooperação à era
digital. As propostas de regulamento e de diretiva para a transferência e o acesso às provas
eletrónicas não visam substituir os anteriores instrumentos de cooperação em matéria penal, como a
Convenção de Budapeste, o tratado de auxílio judiciário mútuo e a decisão europeia de investigação
(Diretiva relativa à DEI). Segundo a Comissão, as propostas relativas às provas eletrónicas têm por
objetivo melhorar a cooperação judiciária em matéria penal entre as autoridades e os prestadores de
serviços na União Europeia, bem como com países terceiros, nomeadamente os Estados Unidos da
América.

Dado que estes novos instrumentos visarão especificamente o acesso e a transferência de provas
eletrónicas, o CEPD apresenta uma avaliação do valor acrescentado dos mesmos no que respeita à
Diretiva relativa à DEI e ao tratado de auxílio judiciário mútuo.

a) A necessidade de provas eletrónicas em comparação com as garantias
concedidas pela DEI e pelos tratados de auxílio judiciário mútuo

O principal argumento invocado pela Comissão a favor das propostas relativas às provas eletrónicas é
a agilização do processo de obtenção de provas eletrónicas armazenadas e/ou conservadas por
prestadores de serviços estabelecidos noutra jurisdição.

O CEPD lamenta, contudo, que a necessidade de um novo instrumento para organizar o acesso a
provas eletrónicas não tenha sido demonstrada na avaliação de impacto. Com efeito, as propostas
carecem de uma demonstração de que nenhum outro meio menos intrusivo poderia ter sido
utilizado para alcançar o objetivo da proposta relativa às provas eletrónicas, embora pudessem ter
sido consideradas soluções alternativas. Por exemplo, poderia ter-se analisado a possibilidade de
alterar e melhorar a Diretiva relativa à DEI, o que também teria respondido ao requisito específico
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previsto na referida diretiva de avaliar a necessidade de alterar o texto até 21 de maio de 20193.
Outra opção poderia ter sido a de prever a utilização de ordens de conservação de provas para
congelar os dados durante o período em que um pedido formal com base num tratado de auxílio
judiciário mútuo fosse emitido. Estas opções teriam permitido manter as salvaguardas previstas
nestes instrumentos, garantindo simultaneamente que os dados pessoais solicitados não eram
eliminados.

O CEPD observa que os prazos estabelecidos na Diretiva relativa à DEI são mais longos do que os da
proposta relativa às provas eletrónicas. Com efeito, a autoridade de execução dispõe de 30 dias para
tomar uma decisão sobre o reconhecimento do pedido4, devendo, em seguida, executar o mesmo no
prazo de 90 dias5. O CEPD considera que o facto de a DEI conceder 30 dias de reflexão às autoridades
de execução constitui uma garantia importante que lhes permite avaliar se o pedido de execução
está bem fundamentado e respeita todas as condições de emissão e de transmissão de uma DEI6.

O CEPD receia que o prazo de 10 dias avançado pelas propostas relativas às provas eletrónicas para
executar o certificado de ordem europeia de entrega de provas (COEEP), sem qualquer período para
reflexão, impeça que se avalie adequadamente se o COEEP cumpre todos os critérios e está
corretamente preenchido.

Por conseguinte, recomenda que os destinatários do COEEP tenham mais tempo para determinar se
a ordem deve ou não ser executada.

O CEPD observa também que, no caso de uma ordem europeia de conservação de provas (COECP),
não existe qualquer garantia de que a conservação dos dados será limitada ao que é necessário
entregar. Com efeito, a duração da conservação dos dados pode ultrapassar os 60 dias, dado que não
existe um prazo para a autoridade emissora informar o destinatário da decisão de não emitir ou de
revogar uma ordem de entrega de provas. Por conseguinte, o CEPD recomenda, pelo menos, um
prazo para que a autoridade emissora decida não emitir ou revogar a ordem de entrega de provas a
fim de cumprir o princípio da minimização dos dados estabelecido no Regulamento geral sobre a
proteção de dados (RGPD)7.

Por último, o CEPD salienta que a Diretiva relativa à DEI estabelece a devolução dos elementos de
prova por parte do Estado de emissão à autoridade de execução8. No entanto, a proposta de
regulamento relativa às provas eletrónicas é omissa no que respeita a tal possibilidade, não ficando
claro o que acontece às provas eletrónicas após a sua transmissão à autoridade de emissão.

Por conseguinte, o CEPD recomenda que a proposta de regulamento deve prestar mais informações
acerca da utilização das provas eletrónicas após a sua transferência para a autoridade de emissão, a
fim de cumprir o RGPD e o princípio da transparência9, bem como o princípio da especificidade
estabelecido pelos tratados de auxílio judiciário mútuo.

b) O abandono do princípio da dupla incriminação

3 Ver artigo 37.º da Diretiva relativa à DEI.
4 Artigo 12.º, n.º 3, da Diretiva relativa à DEI.
5 Artigo 12.º, n.º 4, da Diretiva relativa à DEI.
6 Artigo 6.º da Diretiva relativa à DEI.
7 Artigo 5.º, n.º 1, alínea c), do RGPD.
8 Artigo 13.º, n.os 3 e 4, da Diretiva relativa à DEI.
9 Artigo 5.º, n.º 1, alínea a), do RGPD.
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O CEPD reconhece que o reconhecimento mútuo depende da aplicação da dupla incriminação, que é
uma forma de os Estados-Membros manterem a sua soberania. No entanto, a dupla incriminação é
cada vez mais considerada um obstáculo à boa cooperação judiciária. Os Estados-Membros da UE
estão cada vez mais dispostos a cooperar, mesmo que as medidas de investigação estejam
relacionadas com atos que não constituem uma infração nos termos do seu direito nacional. O CEPD
recorda, contudo, que o princípio da dupla incriminação visa proporcionar uma garantia adicional
para evitar que um Estado conte com a assistência de outro para aplicar uma sanção penal que não
existe no direito de outro Estado. Tal impediria, por exemplo, um Estado de pedir a ajuda de outro
para prender alguém pelas suas opiniões políticas, caso tais opiniões não estejam sujeitas a
processos penais no Estado requerido, ou de propor uma ação contra alguém por ter abortado se
essa pessoa residir noutro Estado onde tal não é ilegal. O princípio da dupla incriminação é também
frequentemente acompanhado por limitações ou garantias adicionais relativas às sanções, caso estas
difiram demasiado entre o Estado requerente e o Estado de execução. O principal exemplo é o
compromisso de não aplicar a pena de morte em alguns tratados de auxílio judiciário mútuo quando
esta não existe na legislação de uma das partes.

O CEPD observa que o princípio da dupla incriminação foi excluído na proposta de regulamento
relativo às provas eletrónicas. No entanto, tal não resulta apenas na supressão das formalidades
habituais de reconhecimento mútuo, mas também na supressão das garantias ligadas ao próprio
princípio da dupla incriminação.

Com efeito, o CEPD constata que não é feita qualquer referência ao direito do país em que o
prestador de serviços requerido está estabelecido, e que a conservação de quaisquer dados, bem
como a entrega de dados de assinantes ou de acesso, podem ser emitidas para todas as infrações
penais10, independentemente de existirem ou não infrações penais semelhantes estabelecidas
noutros Estados-Membros.

Ao mesmo tempo, as ordens de entrega de provas só podem ser emitidas e executadas se existir
uma medida semelhante para a mesma infração penal numa situação nacional comparável no Estado
de emissão11. Além disso, como explicado pela Comissão na exposição de motivos da proposta de
regulamento, a especificidade dos dados transacionais e de conteúdo é estabelecida, dado que esses
dados são considerados mais sensíveis. Com efeito, as ordens relativas aos dados transacionais ou de
conteúdo baseiam-se num limiar de uma pena privativa de liberdade de duração máxima não inferior
a três anos, a fim de garantir o respeito da proporcionalidade e os direitos das pessoas afetadas12. No
entanto, o CEPD salienta que ainda não teve lugar qualquer harmonização de infrações penais
punidas com uma pena privativa de liberdade de duração máxima não inferior a três anos dentro da
UE.

O CEPD opõe-se ao abandono do princípio da dupla incriminação, que visa assegurar que um Estado
não possa invocar a ajuda de terceiros para ter o seu direito penal nacional aplicado fora do seu
território por um Estado que não partilhe a mesma abordagem, especialmente tendo em conta o
desaparecimento de outras garantias principais tradicionais no domínio do direito penal (ver ponto 3
infra relativo aos critérios de localização e ponto 7, alínea g), relativamente a eventuais conflitos com
o direito de países terceiros).

c) A consequência de notificar diretamente as empresas

10 Artigo 5.º, n.º 3, e artigo 6.º, n.º 2, da proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas.
11 Artigo 5.º, n.º 2, da proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas.
12 Artigo 5.º, n.º 4, alínea a), da proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas.
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O CEPD reconhece que há cada vez mais provas eletrónicas disponíveis em infraestruturas privadas,
que podem estar localizadas fora do país de investigação, detidas por prestadores de serviços.

O CEPD salienta que, na sequência das decisões Yahoo13! e Skype14 na Bélgica, e no contexto dos
ataques terroristas, é necessária uma cooperação mais fácil e rápida entre entidades públicas e
privadas. Na avaliação de impacto, a Comissão refere três tipos de instrumentos processuais que
envolvem tanto as autoridades públicas como os prestadores de serviços: a cooperação judiciária, a
cooperação direta e o acesso direto. Embora o primeiro não atribua a responsabilidade de executar a
DEI ao prestador de serviços, mas à autoridade de execução15, o segundo, a cooperação direta,
baseia-se na cooperação do prestador de serviços. O mais intrusivo da perspetiva do prestador de
serviços é o acesso direto, dado que as autoridades públicas podem aceder a dados sem a ajuda de
um intermediário.

Por conseguinte, o CEPD receia que, quando notificados diretamente, os prestadores de serviços não
garantam a proteção dos dados pessoais de forma tão eficaz como as autoridades públicas podem e
estão obrigadas a fazer, e salienta que tal também resulta na inaplicabilidade de determinadas
garantias processuais previstas no contexto da cooperação judiciária para as pessoas, bem como
para as próprias empresas16. Com efeito, por exemplo, um prestador de serviços requerido terá de se
dirigir ao tribunal de outro Estado (Membro) para contestar a ordem, enquanto no contexto da
cooperação judiciária enfrentaria as suas próprias autoridades. O CEPD recomenda a inclusão de
fundamentos adicionais na proposta de regulamento que atestem que os prestadores de serviços
devem proteger os direitos individuais fundamentais, como a proteção dos dados pessoais e o
respeito pela vida privada e familiar, bem como a informação da autoridade competente responsável
pela proteção dos dados, a fim de garantir que o controlo é possível.

3. O novo fundamento da competência judiciária e o chamado
desaparecimento dos critérios de localização

O CEPD observa que a Comissão sublinha que uma das principais alterações introduzidas por estas
propostas é o desaparecimento dos critérios de localização e a possibilidade de as autoridades
competentes solicitarem a conservação e a entrega de dados, independentemente do local onde os
dados em causa estão efetivamente armazenados.

Da perspetiva da proteção de dados, o facto de a legislação da UE em matéria de proteção de dados
se aplicar independentemente do local onde os dados das pessoas em causa estão armazenados não
é novo. Com efeito, a aplicabilidade do RGPD depende do facto de o responsável pelo tratamento ou
o subcontratante estar estabelecido na UE, ou de serem tratados dados de titulares da UE, mesmo
quando o responsável pelo tratamento ou o subcontratante não estão estabelecidos no território da

13 Hof van Cassatie da Bélgica, YAHOO! Inc., n.º P.13.2082.N, de 1 de dezembro de 2015.
14 Correctionele rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen da Bélgica, n.º ME20.F1.105151-12, de 27 de
outubro de 2016. (O Skype recorreu da decisão).
15 Artigos 10.º a 16.º.
16 Ver também, da perspetiva da proteção de dados internacional, o documento «Working paper on Standards
for data protection and personal privacy in cross-border data requests for criminal law enforcement purposes»
(Documento de trabalho relativo às normas de proteção de dados e da privacidade pessoal em pedidos de
dados transfronteiras para efeitos da aplicação do direito penal), Grupo de Trabalho Internacional relativo à
Proteção de Dados nas Telecomunicações, 63.ª reunião, 9-10 de abril de 2018, Budapeste (Hungria).



9

UE17, caso em que têm de designar um representante legal na UE18. Da perspetiva da proteção de
dados, é importante salientar que o âmbito de aplicação territorial alargado visa proporcionar uma
proteção mais completa aos titulares dos dados da UE, independentemente do local onde a empresa
responsável pelo tratamento dos seus dados está estabelecida.

Por conseguinte, embora o desaparecimento dos critérios de localização possa ser novo no domínio
do direito penal, não parece constituir uma mudança radical da perspetiva da proteção de dados.
Além disso, o CEPD observa também que continua a existir uma ligação ao território da UE, na
medida em que apenas os prestadores de serviços que operam na União são abrangidos pelo âmbito
de aplicação das propostas, e que o facto de os pedidos só poderem ser notificados no contexto de
investigações penais implica uma ligação à UE (porque o crime foi cometido no território de um
Estado-Membro ou porque a vítima ou o criminoso era um cidadão de um Estado-Membro).

Caso o desaparecimento dos critérios de localização seja agora aplicado no direito penal, a questão
mais importante para o CEPD será como assegurar que tal evolução não é prejudicial para a proteção
de dados e para os direitos processuais em matéria penal dos titulares dos dados e dos prestadores
de serviços requeridos. Nesta perspetiva, o CEPD reconhece que, na UE, as garantias processuais
foram, pelo menos parcialmente, harmonizadas, devendo ser previstas em conformidade com a
Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Pode, por isso, afirmar-se que o desaparecimento dos
critérios de localização teria provavelmente consequências mais limitadas quando os elementos de
prova fossem solicitados na UE em comparação com a situação inversa, em que autoridades de
países terceiros solicitam dados às empresas estabelecidas na UE nas mesmas condições
estabelecidas no projeto de regulamento relativo às provas eletrónicas. Com efeito, o CEPD está
particularmente preocupado que tal possa resultar em situações problemáticas. Neste contexto, as
autoridades de um país terceiro onde se aplicam garantias processuais no domínio do direito penal
diferentes e potencialmente menos numerosas poderão ter acesso a dados que, na UE, estariam
protegidos por garantias adicionais. Nesta perspetiva, o CEPD recorda as suas preocupações acerca
de uma dualidade de critérios e de um enfraquecimento dos direitos fundamentais quando os
prestadores de serviços e os titulares dos dados não beneficiam das garantias processuais
estabelecidas no direito da UE se o pedido for apresentado por uma autoridade de um país terceiro.

Além disso, dado que este novo fundamento da competência judiciária «independentemente da
localização dos dados» está associado a um procedimento que se baseia, principalmente, em pedidos
diretos feitos pelas autoridades competentes aos prestadores de serviços, o CEPD receia que as
garantias em matéria de proteção de dados possam não ser aplicadas pelas empresas privadas que
recebem pedidos e que não estão vinculadas por um instrumento jurídico como um tratado de
auxílio judiciário mútuo, que habitualmente rege os intercâmbios de dados entre autoridades
judiciárias, prevendo garantias. Em especial, no contexto dos tratados de auxílio judiciário mútuo, as
garantias mínimas em matéria de proteção de dados implicam, por exemplo, obrigações de
confidencialidade e o princípio da especificidade, que implica que os dados não serão tratados para
outros fins.

Por conseguinte, o CEPD recorda que pelo menos as garantias previstas na Diretiva 2016/680 devem
ser aplicáveis, nomeadamente no que respeita às transferências de dados, especialmente o
artigo 39.º caso o prestador de serviços esteja estabelecido num país terceiro sem uma decisão de
adequação neste domínio. Em especial, o CEPD salienta que esta disposição implica, nomeadamente,
a informação da autoridade competente responsável pela proteção de dados no Estado-Membro da

17 Ver artigo 3.º, nomeadamente o n.º 2.
18 Ver artigo 27.º.
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autoridade emissora da ordem e a documentação da transferência, nomeadamente no que respeita
à justificação relativa à ineficácia ou inadequação de uma transferência para a autoridade
competente do país terceiro.

4. O conceito de «prestadores de serviços» deve ser restringido ou
complementado por garantias adicionais para os direitos dos
titulares dos dados

No que respeita aos prestadores de serviços, o CEPD congratula-se com a definição lata que permite
incluir tanto os serviços de comunicação como os serviços OTT (over-the-top), uma vez que todos
estes serviços são funcionalmente equivalentes e, por conseguinte, as medidas previstas poderão ter
um impacto semelhante no direito ao respeito da vida privada e no direito à confidencialidade das
comunicações, conforme salientado na declaração do GT 29 e, anteriormente, no Parecer 1/2017
sobre a proposta de regulamento para o Regulamento relativo à privacidade e às comunicações
eletrónicas. Com efeito, a proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas abrange os
prestadores de serviços que prestam serviços de comunicações eletrónicas, na aceção do artigo 2.º,
n.º 4, da Diretiva que estabelece o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, os serviços da
sociedade da informação, na aceção do artigo 1.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva (UE) 2015/1535, «para
os quais o armazenamento de dados seja uma componente determinante do serviço prestado ao
utilizador, incluindo as redes sociais, os mercados em linha que facilitam transações entre os
utilizadores, e outros serviços de alojamento», ou os serviços de nomes de domínio da Internet e de
numeração IP, «tais como fornecedores de endereços IP, registos de nomes de domínio, agentes de
registo de nomes de domínio e serviços de privacidade e de proxy»19.

No entanto, sendo um prestador de serviços, na aceção do projeto de regulamento, «uma pessoa
singular ou coletiva que presta uma ou mais das seguintes categorias de serviços», o CEPD receia que
este instrumento possa abranger tanto os responsáveis pelo tratamento como os subcontratantes na
aceção do RGPD. Com efeito, como a «prestação de serviços» na aceção do artigo 2.º, n.º 4, do
projeto de regulamento inclui atividades que permitem que tanto as pessoas singulares como
coletivas num ou mais Estados-Membros utilizem os serviços enumerados, e atividades que possuem
uma ligação significativa ao(s) Estado-Membro(s) em causa, estas atividades incluem atividades
realizadas por um subcontratante a um responsável pelo tratamento, como, por exemplo, o
armazenamento de dados.

Por conseguinte, o CEPD receia que, sem limitações aos prestadores de serviços que atuam como
responsáveis pelo tratamento na aceção do RGPD, e sem qualquer obrigação específica do
subcontratante de notificar o responsável pelo tratamento quando notificado de uma ordem de
entrega ou de conservação de provas, os direitos dos titulares dos dados possam ser contornados.
Tal acontece principalmente porque, no contexto de eventuais obrigações contraditórias que
impeçam o destinatário de cumprir as ordens recebidas, as autoridades judiciárias também são
incentivadas, no próprio projeto de regulamento, a notificar o interveniente mais adequado,
independentemente das regras de proteção de dados aplicáveis, especialmente tendo em conta que
quaisquer dados podem ser solicitados, não apenas os dados pessoais sujeitos ao RGPD20.

19 Artigo 2.º, n.º 3, alínea c), da proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas.
20 Ver artigo 7.º, n.os 3 e 4.
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De acordo com o RGPD, um subcontratante só atua segundo as instruções dadas pelo responsável
pelo tratamento. Por conseguinte, cabe ao responsável pelo tratamento garantir que os direitos dos
titulares dos dados são respeitados, bem como fornecer-lhes as informações pertinentes,
nomeadamente no que respeita aos destinatários dos seus dados, por exemplo, no contexto do
exercício do seu direito de acesso. O subcontratante não receberá tais pedidos dos titulares dos
dados e não estará em condições de responder, a menos que tal seja expressamente solicitado pelo
responsável pelo tratamento.

Por conseguinte, a menos que os seus direitos tenham sido limitados em aplicação do RGPD, o CEPD
salienta que os titulares dos dados que beneficiam da aplicação do mesmo podem não conseguir
exercer eficazmente os seus direitos se o responsável pelo tratamento não estiver em condições de
fornecer informações completas. O CEPD observa também que a probabilidade de ausência de
informações é ainda maior sem quaisquer obrigações específicas impostas ao subcontratante de
informar o responsável pelo tratamento quando os dados solicitados dizem respeito a titulares de
dados que não beneficiam da proteção concedida pelo RGPD. Com efeito, nesse caso, as autoridades
judiciárias que solicitam os dados não têm necessariamente a obrigação de informar os titulares dos
dados do tratamento posterior que farão dos mesmos. Por conseguinte, o CEPD apela à restrição do
âmbito de aplicação aos responsáveis pelo tratamento na aceção do RGPD, ou à introdução de uma
disposição que clarifique que, caso o prestador de serviços notificado não seja o responsável pelo
tratamento dos dados, deve informar este último.

5. Os conceitos de «estabelecimento» e de «representante legal»
no contexto das presentes propostas devem ser claramente
distinguidos dos mesmos conceitos no contexto do RGPD

Dada a inaplicabilidade dos critérios de localização no que respeita aos dados, os destinatários das
ordens de entrega ou de conservação de provas no âmbito da proposta de regulamento limitam-se
aos prestadores de serviços que operam na União, independentemente de estarem ou não
estabelecidos na UE, com a obrigação de designarem um representante legal, de acordo com as
regras propostas no projeto de diretiva. Os conceitos de «estabelecimento» e de «representante
legal» estão, por conseguinte, definidos nos projetos dos instrumentos.

O CEPD observa que estes conceitos também aparecem no contexto de outros instrumentos da UE,
nomeadamente no do RGPD. Por conseguinte, devem ser prestados esclarecimentos quanto à
definição e delimitação entre estes conceitos no contexto dos projetos de propostas e do RGPD.

a) Estabelecimento
O CEPD recorda também que o conceito de «estabelecimento» no contexto do projeto de
regulamento não deve ser confundido com o mesmo conceito no contexto do RGPD. De facto, para
efeitos do projeto de regulamento, o conceito de estabelecimento, na aceção do artigo 2.º, n.º 5, é
mais amplo do que no RGPD, uma vez que inclui «o exercício efetivo de uma atividade económica
por tempo indeterminado e através de uma infraestrutura estável a partir da qual a prestação de
serviços é assegurada, ou uma infraestrutura estável a partir da qual a atividade é gerida», quer o
tratamento de dados pessoais ocorra ou não no contexto das atividades desse estabelecimento.
Assim, embora o «estabelecimento» na aceção do RGPD esteja, sem dúvida, incluído no
estabelecimento definido no projeto de regulamento, o contrário pode não acontecer.
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Por conseguinte, o CEPD adverte que os estabelecimentos dos prestadores de serviços na aceção do
projeto de regulamento não implicam, necessariamente, que as condições de aplicação do RGPD, nos
termos do artigo 3.º, n.º 1, estejam cumpridas. Neste contexto, os responsáveis pelo tratamento e os
subcontratantes são, por isso, convidados a verificar se a aplicabilidade do RGPD não resulta do
artigo 3.º, n.º 2, o que implicaria a designação de um representante legal no território da UE e a
ausência de um mecanismo de balcão único.

b) Representante legal
Na sua declaração, o GT 29 salientou que deve evitar-se qualquer confusão entre a obrigação de
designar um representante legal, nos termos do artigo 27.º do RGPD, e o representante legal
previsto no projeto de regulamento relativo às provas eletrónicas.

Com o projeto de proposta em apreço, o CEPD gostaria de recordar essas recomendações e,
nomeadamente, de salientar que, no seu entendimento, o representante legal na aceção do projeto
de diretiva sobre a nomeação de um representante legal no contexto das propostas relativas às
provas eletrónicas deve ser designado em todos os casos, estar investido de funções específicas,
independentemente de um mandato conferido pelo prestador de serviços, ter competência para
responder a pedidos e agir em nome do prestador de serviços e uma maior responsabilidade do que
o representante legal do RGPD.

Além disso, o CEPD salienta que a obrigação de designar um representante legal em todos os casos
ao abrigo dos projetos de propostas relativas às provas eletrónicas, quer o prestador de serviços
esteja ou não estabelecido na UE, a possibilidade de designar vários representantes legais para o
mesmo prestador de serviços nos termos do projeto de diretiva relativa às provas eletrónicas, e a
obrigação de notificar a designação do representante legal às autoridades dos Estados-Membros
diferem do RGPD, que não prevê tal obrigação de notificar o representante legal designado, isenções
para a designação e responsabilidades limitadas do representante legal.

Por conseguinte, dadas as importantes diferenças em termos de função, responsabilidade e relação
com os outros estabelecimentos do prestador de serviços num caso, e o responsável pelo tratamento
ou o subcontratante noutro, o CEPD recomenda que, sempre que um prestador de serviços não
esteja estabelecido na UE, mas esteja simultaneamente sujeito ao RGPD nos termos do artigo 3.º,
n.º 2, e ao regulamento relativa às provas eletrónicas, sejam designados dois representantes legais
diferentes, cada um com funções claramente distintas de acordo com o instrumento que serve de
base à sua designação.

6. Novas categorias de dados

A proposta de regulamento define as diferentes categorias de dados de acordo com o artigo 2.º:
dados de assinantes, dados de acesso, dados transacionais e dados de conteúdo. O considerando 20
da proposta da Comissão especifica ainda que «As categorias de dados abrangidas pelo presente
regulamento incluem dados de assinantes, dados de acesso, dados transacionais (estas três
categorias são referidas como «dados não relacionados com conteúdos») e dados de conteúdo. Esta
distinção, com exceção dos dados de acesso, existe nos direitos nacionais de muitos
Estados-Membros e no atual quadro jurídico dos EUA, que autoriza os prestadores de serviços a
partilharem voluntariamente dados não relacionados com conteúdos com autoridades policiais
estrangeiras».
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Neste contexto, o CEPD salienta, em primeiro lugar, que as quatro categorias de dados
suprarreferidas devem ser consideradas dados pessoais de acordo com a legislação da UE em
matéria de proteção de dados, uma vez que contêm informações relativas a uma pessoa singular
identificada ou identificável, quer o titular dos dados seja referido como «assinante» ou «utilizador»
na proposta de regulamento.  Da mesma forma, importa salientar que «prova eletrónica», na aceção
do artigo 2.º, n.º 6, da proposta da Comissão abrange as quatro categorias de dados e, por
conseguinte, diz respeito a dados pessoais. Por conseguinte, em vez de fixar as regras de acesso aos
elementos de prova, definidos e qualificados de acordo com o direito nacional e os procedimentos
judiciários, a proposta de regulamento prevê novas condições materiais e processuais relacionadas
com o acesso aos dados pessoais.

Embora a proposta de regulamento estabeleça novas subcategorias de dados pessoais a que se
aplicam diferentes condições processuais de acesso, o CEPD recorda que, em conformidade com a
jurisprudência relevante do TJUE, para demonstrar a existência de uma ingerência no direito
fundamental ao respeito da vida privada, pouco importa que as informações relativas à vida privada
em questão tenham ou não caráter sensível, ou que os interessados tenham ou não sofrido
eventuais inconvenientes em razão dessa ingerência.

Além disso, o CEPD recorda que, no que respeita aos «dados não relacionados com conteúdos», que
englobam os dados de assinantes, dados de acesso e dados transacionais, em conformidade com a
proposta da Comissão, o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou no seu acórdão nos
processos apensos C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB que os metadados como dados de tráfego
e dados de localização fornecem os meios para determinar o perfil das pessoas em causa, informação
tão sensível, à luz do direito ao respeito da privacidade, como o conteúdo das próprias
comunicações21.

Como referido na declaração do GT 29 relativa à proteção de dados e aspetos de privacidade do
acesso transnacional a provas eletrónicas, de 29 de novembro de 2017, o CEPD reitera, por
conseguinte, as suas dúvidas e preocupações no que respeita à atual delimitação entre «dados não
relacionados com conteúdos» e dados de conteúdo, bem como às quatro categorias de dados
pessoais previstas pela proposta de regulamento. Com efeito, as quatro categorias propostas
parecem não estar claramente delimitadas, e a definição de «dados de acesso» continua vaga,
quando comparada com as restantes categorias. O CEPD lamenta, por isso, que a avaliação de
impacto e a proposta da Comissão não tenham fundamentado melhor a criação destas novas
categorias de dados pessoais, e manifesta a sua preocupação no que respeita aos diferentes níveis de
garantias relativas às condições materiais e processuais para o acesso às categorias de dados
pessoais, especialmente dada a dificuldade prática, em alguns casos, de avaliar a que categoria de
dados pertencem os dados solicitados. Por exemplo, os endereços IP podem ser classificados como
dados transacionais e dados de assinantes.

Neste contexto, o CEPD recorda também que no considerando 14 da sua proposta de regulamento
relativo ao respeito pela vida privada e à proteção dos dados pessoais nas comunicações eletrónicas
(Regulamento relativo à privacidade e às comunicações eletrónicas), a Comissão considera que «os
dados de comunicações eletrónicas devem ser definidos de uma forma suficientemente abrangente
e tecnologicamente neutra de modo a incluírem todas as informações relativas ao conteúdo
transmitido ou trocado (conteúdo das comunicações eletrónicas) e as informações relativas a um
utilizador final de serviços de comunicações eletrónicas tratadas para efeitos de transmissão,
distribuição ou intercâmbio desse conteúdo, incluindo dados que permitam encontrar e identificar a

21 Acórdão do TJUE de 21 de dezembro de 2016, ponto 99.
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fonte e o destino de uma comunicação, a localização geográfica e a data, hora, duração e o tipo de
comunicação». Dado que o atual e futuro quadro relativo à privacidade eletrónica, bem como as
limitações relacionadas ao direito à privacidade, aplicarão as regras que regem o acesso das
autoridades policiais às provas eletrónicas, o CEPD recomenda a inclusão de uma definição mais
ampla de dados de comunicações eletrónicas na proposta de regulamento, a fim de assegurar que as
garantias e condições adequadas para o acesso ser estabelecido abrangem, de forma coerente,
«dados não relacionados com conteúdos» e «dados de conteúdo».

7. Análise dos procedimentos relativos às ordens europeias de
entrega ou de conservação de provas

De um modo geral, o procedimento para notificar uma ordem de entrega ou de conservação de
provas parece ser o seguinte:

- A autoridade judiciária competente – a autoridade emissora – em função do tipo de dados
solicitados e do tipo de ordem, emite a ordem de acordo com as (escassas) condições
referidas nos artigos 5.º e 6.º, e envia-a, utilizando um certificado harmonizado, ao
representante legal do prestador de serviços ou a qualquer dos seus estabelecimentos na UE
– o destinatário.

- Após a receção do certificado, o destinatário deve executar a ordem – ou seja, transmitir os
dados no prazo de 10 dias ou de 6 horas em situações de urgência, ou conservá-los durante
um período máximo de 60 dias – a menos que seja impossível fazê-lo, porque o certificado
está incompleto, por motivo de força maior ou devido a uma impossibilidade de facto para o
destinatário, ou porque o destinatário recusa fazê-lo, com base em obrigações contraditórias
no que respeita à proteção dos direitos ou dos interesses fundamentais de um país terceiro
ou noutros fundamentos.

- Caso o destinatário não dê cumprimento à ordem recebida sem indicar motivos aceites pela
autoridade emissora, estão previstos procedimentos para a execução das ordens por parte
de uma autoridade de execução competente no Estado-Membro em que o prestador de
serviços está estabelecido, a menos que se aplique um dos fundamentos limitados para a
recusa e a autoridade de execução se oponha ao reconhecimento ou à execução da ordem.

- Caso o destinatário emita uma objeção fundamentada à ordem com base em obrigações
contraditórias, a autoridade emissora deve remeter o caso para o tribunal competente do
seu Estado-Membro, que deve, em seguida, avaliar o eventual conflito e confirmar a ordem
caso tal não se verifique. Em caso de conflito, o tribunal competente deve notificar as
autoridades centrais do país terceiro, através da sua autoridade central nacional, com um
prazo de 15 dias de resposta, que pode ser prorrogado por mais 30 dias mediante pedido
fundamentado, em caso de obrigações contraditórias relativas à proteção dos direitos
fundamentais ou dos interesses fundamentais de um país terceiro, ou determinar confirmar
ou revogar a ordem por outros fundamentos de recusa invocados pelo destinatário.

- Sem prejuízo das vias de recurso disponíveis ao abrigo do RGPD e da Diretiva relativa à
proteção de dados em matéria de aplicação da lei, as pessoas cujos dados tenham sido
obtidos através de uma ordem de entrega de provas também devem ter o direito a vias de
recurso efetivo contra a ordem em causa.
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O CEPD analisou os procedimentos e as garantias previstos no projeto de regulamento em torno das
diferentes etapas e, para cada um dos aspetos apresentados infra, recomenda as seguintes garantias
e alterações.

a) Os limiares para a emissão de ordens devem ser aumentados e as
ordens devem ser emitidas ou autorizadas por tribunais

No que se refere às condições de emissão de ordens, o CEPD saúda o princípio de estabelecer
garantias mais elevadas para aceder aos dados transacionais ou de conteúdo. No entanto, observa
que dada a ausência de uma harmonização plena das sanções penais entre os Estados-Membros, a
referência a «infrações penais puníveis no Estado de emissão com uma pena privativa de liberdade
de duração máxima não inferior a três anos»22 continua a implicar diferentes limiares e discrepâncias
no que respeita à proteção dos seus dados para os titulares dos dados no interior da UE.

Além disso, o CEPD salienta que, especialmente tendo em conta a ampla definição de dados de
assinantes, o limiar previsto parece bastante baixo para as ordens de conservação e de entrega de
provas relativas a dados de assinantes ou de acesso, dado que todas as infrações penais podem, em
princípio, justificar a emissão de tais ordens. Da mesma forma, as autoridades autorizadas a emitir
essas ordens estão mais limitadas no contexto das ordens de entrega de provas relativas a dados
transacionais ou de conteúdo do que para a emissão de ordens de entrega ou de conservação de
provas para dados de assinantes ou de acesso, dado que os magistrados do Ministério Público só
podem emitir ou autorizar estas últimas, ao passo que qualquer juiz, tribunal ou juiz de instrução
pode emitir ou autorizar qualquer ordem.

Em especial, o CEPD lamenta que o limiar mais baixo que prevê a possibilidade de as autoridades
policiais solicitarem o acesso a dados de assinantes ou de acesso por qualquer infração penal se
baseie numa leitura «a contrario» da jurisprudência do TJUE (que incide nos outros dados) para fazer
distinções quanto às garantias que podem ser dadas. Na verdade, o TJUE salientou especificamente
que, para os dados de tráfego e de localização, o acesso das autoridades competentes deve estar
limitado apenas à luta contra a criminalidade grave23. O CEPD poderia compreender que a proposta
previsse a possibilidade de solicitar o acesso a informações muito básicas que permitam apenas
identificar uma pessoa sem revelar quaisquer dados de comunicações sem a autorização prévia de
um tribunal. No entanto, lamenta a ampla leitura «a contrario» deste acórdão por parte da Comissão
e solicita a introdução de garantias mais rigorosas a fim de limitar os fundamentos para o acesso a
outros dados de assinantes e de acesso. O CEPD sugere restringir o acesso a tais dados a uma lista de
infrações prevista no projeto de regulamento ou, pelo menos, a «infrações penais graves»,
especialmente tendo em conta o limiar de autorização prévia mais baixo previsto para tais dados.

Além disso, o CEPD salienta que esta leitura «a contrario» também leva a que a proposta abra a
possibilidade de os magistrados do Ministério Público emitirem ou autorizarem a emissão de ordens.
O CEPD é da opinião que, salvo em caso de pedidos relativos a informações muito básicas que
permitam apenas identificar uma pessoa sem revelar quaisquer dados de comunicações, tal constitui
um retrocesso relativamente à jurisprudência do TJUE no que respeita ao acesso a esses dados. Com
efeito, na sua jurisprudência relativa ao acesso aos dados de comunicações para efeitos da aplicação

22 Ver artigo 5.º, n.º 3, alínea a).
23 Ver processo 203/15 — ponto 125.
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da lei, o TJUE limitou a possibilidade de prever esse acesso, entre outros critérios, e «salvo em casos
de urgência devidamente justificados»24, a um «controlo prévio efetuado por um órgão jurisdicional
ou por uma entidade administrativa independente», «na sequência de um pedido fundamentado das
autoridades nacionais competentes, nomeadamente, no âmbito de processos de prevenção, de
deteção ou de ação penal.» 25

O CEPD recorda que o conceito de «órgão jurisdicional» é um conceito autónomo do direito da
União, e que o TJUE não se tem cansado de salientar e recordar os critérios a preencher para se
poder ser considerado um «órgão jurisdicional», incluindo os critérios de independência26, o que não
parece ser o caso dos magistrados do Ministério Público, tal como recordado igualmente pelo TEDH
na sua jurisprudência27.

Deste modo, o artigo 4.º, n.º 1, alíneas a) e b), e o artigo 4.º, n.º 3, alíneas a) e b), resultam em
procedimentos a que serão aplicáveis significativamente menos garantias para aceder a dados de
assinantes e de acesso, uma vez que um magistrado do Ministério Público poderá, por si só, solicitar
dados sem qualquer outro controlo da autoridade do Estado em que os dados solicitados se
encontram ou da autoridade onde o representante legal da empresa solicitada se encontra, ou
qualquer controlo de uma autoridade administrativa independente.

Além disso, o CEPD salienta a chamada garantia adicional prevista no artigo 5.º, n.º 2, que prevê que
uma ordem de entrega de provas só pode ser emitida se existir uma medida semelhante para a
mesma infração penal numa situação nacional comparável no Estado de emissão. No entanto,
adverte para o efeito contraproducente de tal disposição: em vez de prever garantias adicionais,
parece incentivar os Estados-Membros a alargarem as suas possibilidades nacionais de solicitarem a
entrega de dados de assinantes ou de acesso, a fim de garantir que as ordens de entrega de provas
possam ser emitidas em conformidade com o presente regulamento.

b) Os prazos para fornecer dados devem ser devidamente justificados
O CEPD observa que as ordens europeias de entrega de provas devem ser respondidas, o mais
tardar, no prazo de 10 dias após a receção do certificado, a menos que a autoridade emissora
indique motivos para a sua divulgação antecipada, e o mais tardar 6 horas em situações de urgência,
tal como previsto no artigo 9.º, n.os 1 e 2.

Todavia, o CEPD não viu quaisquer critérios que estabeleçam a obrigação de as autoridades
demonstrarem a urgência da entrega de dados, mesmo ex post, para permitir um eventual controlo
da utilização deste procedimento muito rápido, embora um prazo de seis horas seja suscetível de
implicar um controlo muito leve antes do fornecimento dos dados, ou até mesmo a ausência de
qualquer controlo por parte do prestador de serviços. Com efeito, a avaliação de impacto destaca a
necessidade de as autoridades competentes terem acesso aos dados de forma atempada. No
entanto, os exemplos apresentados na avaliação de impacto dizem todos respeito a elementos de
prova necessários em caso de crimes graves em curso (casos de terrorismo com reféns, situações de
abuso sexual de crianças em curso), mas a justificação baseada na volatilidade das provas não parece
ser boa quando não há uma urgência específica para além da potencial volatilidade dos dados. Além
disso, a volatilidade dos dados não fornece qualquer justificação adicional quanto à
proporcionalidade para ter acesso a dados com menos garantias nestas situações em que não existe
outra urgência que não a volatilidade dos dados.

24 Ver processo 203/15 — ponto 120.
25 Ver processos apensos C 293/12 e C 594/12 - ponto 62.
26 Ver, por exemplo, o processo C 203/14.
27 Ver, por exemplo, Moulin c/França, 23/11/2010.
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Além do mais, o CEPD tem dúvidas quanto à necessidade de prever um prazo de seis horas, prevendo
simultaneamente que este prazo não se aplica até que a autoridade emissora forneça
esclarecimentos adicionais «no prazo de cinco dias» caso o prestador de serviços não possa cumprir
a sua obrigação.

Por conseguinte, o CEPD solicita elementos adicionais na avaliação de impacto que justifiquem a
necessidade destes prazos nos casos em que o crime cometido ou instaurado não é grave, e a menos
que tais elementos pormenorizados sejam fornecidos, critérios explícitos para justificar a urgência
caso sejam emitidos COEEP. Por exemplo, pode ser previsto o mesmo modelo que na Diretiva
relativa à DEI, que prevê um prazo mais curto quando tal se justifique devido a «prazos processuais, à
gravidade da infração ou a outras circunstâncias particularmente urgentes» (ver artigo 12.º, n.º 2),
ou um prazo de 24 horas para decidir sobre medidas provisórias (ver artigo 32.º, n.º 2). Com efeito, a
avaliação de impacto do projeto de regulamento não apresenta elementos pormenorizados que
justifiquem a razão pela qual estes prazos não são eficazes, destacando apenas que o número de
pedidos enviados sobrecarrega as autoridades judiciárias de destino, que não conseguem respeitar
os prazos.

c) As ordens europeias de entrega ou de conservação de provas não
devem ser utilizadas para solicitar dados de um titular dos dados de
outro Estado-Membro sem, pelo menos, informar as autoridades
competentes desse Estado-Membro, em especial no que se refere aos
dados de conteúdo

O CEPD recorda que os instrumentos existentes preveem a cooperação judiciária e, por conseguinte,
garantias adicionais, nomeadamente para controlar a necessidade e a proporcionalidade dos
pedidos, e salienta que estas garantias são tanto mais justificadas nos casos em que os dados
solicitados são dados de conteúdo que envolvem mais limitações dos direitos dos titulares dos dados
de terem os seus dados pessoais e a sua privacidade protegidos. A este respeito, o CEPD recorda que
a Diretiva relativa à DEI também prevê a possibilidade de interceção de telecomunicações com
assistência técnica de outro Estado-Membro (ver artigo 30.º), bem como a obrigação de notificar
qualquer interceção de dados à autoridade competente de outro Estado-Membro cuja assistência
técnica não é necessária quando o sujeito que é alvo da interceção está ou estará no território desse
Estado-Membro (ver artigo 31.º).

O CEPD não encontra justificação para o procedimento previsto no projeto de regulamento relativo
às provas eletrónicas de permitir a entrega de dados de conteúdo sem qualquer envolvimento, no
mínimo, das autoridades competentes do Estado-Membro em que o titular dos dados se encontra.

d) As ordens europeias de conservação de provas não devem ser
utilizadas para contornar as obrigações de retenção de dados dos
prestadores de serviços

O CEPD observa que o principal objetivo das ordens europeias de conservação de provas é evitar que
os dados sejam apagados.

Embora reconheça que tal pode ser necessário e proporcionado em alguns casos, o CEPD lamenta a
falta de garantias que rodeiam a emissão dessas ordens. Em especial, o CEPD recomenda que,
quando as ordens de conservação de provas são notificadas apenas para dados específicos, onde o
projeto parece permitir pedidos mais amplos, e quando tais ordens são emitidas para dados
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programados para serem apagados em conformidade com o princípio da retenção de dados, tal
ordem nunca possa servir de base para que o prestador de serviços trate os dados após a data inicial
de apagamento. Por outras palavras, os dados devem ser «congelados».

Além disso, a ligação entre a ordem de conservação de provas e o pedido subsequente de entrega de
dados (através de uma ordem europeia de entrega de dados, de uma DEI ou de um pedido de auxílio
judiciário mútuo) deve ser reforçada, a fim de assegurar que as ordens europeias de conservação de
provas só são emitidas quando o outro pedido é certo (e não apenas uma possibilidade) e que,
quando o outro pedido é recusado, a ordem de conservação também expira, sem ser necessário
esperar 60 dias28 se o pedido subsequente for recusado antes.

e) Confidencialidade e informação do utilizador
O CEPD observa que foi introduzido no projeto de regulamento um artigo específico29 relativo à
confidencialidade das ordens emitidas. A fim de evitar quaisquer confusões e equívocos com o
direito à proteção de dados, o CEPD recorda que, embora o RGPD preveja que as limitações aos
direitos dos titulares dos dados para assegurar a prevenção, investigação, deteção ou repressão de
infrações penais devem estar previstas na lei e, por conseguinte, acessíveis ao público30, e que estas
medidas legislativas devem conter disposições específicas quanto ao direito dos titulares dos dados a
serem informados da limitação, a menos que tal possa prejudicar o objetivo da mesma31, não prevê a
obrigação de informar individualmente os titulares dos dados de cada pedido de acesso apresentado
por autoridades policiais.

No entanto, entretanto, o CEPD recorda que a diretiva relativa à proteção de dados prevê este
direito de informação para os titulares dos dados das próprias autoridades competentes, a menos
que tal direito tenha sido limitado, a qualquer titular dos dados, sem limitar esse direito apenas aos
titulares dos dados residentes no território da UE.

f) Procedimento para a execução de uma ordem quando o prestador de
serviços se recusa a executá-la

O CEPD observa que o artigo 14.º do projeto de regulamento prevê um procedimento de execução
coerciva para assegurar a execução de uma ordem quando o destinatário não lhe dá cumprimento,
assente numa cooperação judiciária entre a autoridade de emissão e a autoridade competente do
Estado de execução.

No entanto, tal procedimento parece não permitir à autoridade de execução recusar executar a
ordem transmitida por outros fundamentos que não meramente processuais (tal como o
destinatário, sobretudo no que respeita à falta de informações fornecidas ou à impossibilidade
factual de fornecer os dados), porque os dados em causa estão protegidos por uma imunidade ou
privilégio reconhecido pelo direito nacional ou porque a sua divulgação pode afetar os seus
interesses fundamentais em matéria de segurança e defesa nacional32.

O CEPD reitera, por conseguinte, a sua preocupação no que respeita à supressão de qualquer dupla
verificação por parte da autoridade competente recetora da ordem transmitida, em comparação
com os outros instrumentos. Mesmo o fundamento de recusar executar uma ordem porque tal

28 Ver artigo 10.º, n.º 1.
29 Ver artigo 11.º.
30 Ver artigo 23.º, n.º 1, alínea d).
31 Ver artigo 23.º, n.º 2, alínea h).
32 Ver artigo 14.º, n.º 2.
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constituiria uma violação da Carta parece superior ao limiar clássico relacionado com uma violação
dos direitos fundamentais da pessoa em causa. Por conseguinte, seguindo os exemplos do mandado
de detenção europeu, que prevê motivos de recusa obrigatórios e facultativos, ou pelo menos da
Diretiva relativa à DEI, que prevê, de forma geral, que a presunção segundo a qual «a criação de um
espaço de liberdade, segurança e justiça na União baseia-se na confiança mútua e na presunção de
que os outros Estados-Membros cumprem o direito da União e, em particular, respeitam os direitos
fundamentais» é refutável33, o projeto de regulamento deve, no mínimo, prever a derrogação
clássica mínima de que se existirem motivos substanciais para supor que a execução de uma ordem
se traduziria na violação de um direito fundamental da pessoa em causa, e que o Estado de execução
ignoraria as suas obrigações relativamente à proteção dos direitos fundamentais reconhecidos na
Carta, a execução da ordem deve ser recusada.

g) Execução de ordens e obrigações contraditórias ao abrigo do direito de
países terceiros (artigos 15.º e 16.º)

O CEPD congratula-se com a possibilidade prevista na proposta de regulamento de os destinatários
recusarem uma ordem com o fundamento de que esta entraria em conflito com os direitos
fundamentais, dado que tal visa fornecer garantias em caso de obrigações legais contraditórias. Além
disso, considera essencial que a proposta preveja a consulta das autoridades dos países terceiros,
pelo menos quando surge um conflito, bem como a obrigação de revogar a ordem quando uma
autoridade de um país terceiro apresenta uma oposição.

Por conseguinte, o procedimento previsto para recusar a execução de uma ordem com base em
obrigações contraditórias ao abrigo do direito de um país terceiro deve ser consideravelmente
melhorado.

Em primeiro lugar, o CEPD observa que o projeto de regulamento confia a uma empresa privada,
enquanto destinatária de uma ordem de entrega de provas, a tarefa de avaliar se essa ordem
entraria ou não em conflito com o direito aplicável de um país terceiro que proíba a divulgação dos
dados solicitados. A empresa tem de apresentar uma oposição fundamentada, que inclua todas as
informações pertinentes relativas ao direito do país terceiro, à sua aplicabilidade ao processo em
apreço e à natureza das obrigações contraditórias.

Mais importante ainda, o CEPD receia que, quando tal oposição é apresentada, o tribunal
competente do Estado-Membro da autoridade emissora avalie, por si só, se existe ou não um
conflito, uma vez que só deve entrar em contacto com as autoridades do país terceiro quando
constata a existência de um conflito. O tribunal competente da UE possui, portanto, a competência
de interpretar conclusivamente o direito de um país terceiro neste contexto, sem ser grande
especialista na substância. O CEPD considera que a obrigação de consultar as autoridades
competentes do país terceiro está, por conseguinte, demasiado limitada na atual proposta. No
domínio da proteção de dados, o CEPD chama a atenção do legislador para o facto de, caso um
tribunal competente de um país terceiro interprete o RGPD para avaliar se o mesmo entra em
conflito com os seus próprios requisitos, as autoridades de proteção de dados da UE e os tribunais
competentes continuarem a ser competentes para avaliar a legalidade da transferência com base
num acórdão de um tribunal ou numa decisão de uma autoridade administrativa de um país terceiro
que exija uma transferência ou divulgação de dados pessoais no âmbito do RGPD34.

33 Ver considerando 19 da Diretiva DEI.
34 Ver artigo 48.º do RGPD.
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Além disso, o CEPD salienta que a avaliação do direito do país terceiro por parte do tribunal
competente do Estado requerente da UE deve basear-se em elementos objetivos, e está preocupado
com os critérios a ter em conta pelo tribunal competente quando avalia o direito do país terceiro nos
termos dos artigos 15.º, n.º 4, e 16.º, n.º 5, alínea a), do projeto de regulamento. Com efeito, o
tribunal teria de avaliar se «em vez de ter por objetivo proteger os direitos fundamentais das pessoas
em causa ou os interesses fundamentais desse país em matéria de segurança ou defesa nacional», o
direito do país terceiro «visa antes manifestamente proteger outros interesses ou atividades ilícitas
contra pedidos formulados por autoridades policiais no quadro de investigações penais» ou «o
interesse protegido pelo direito pertinente do país terceiro, incluindo o interesse do país terceiro em
evitar a divulgação dos dados». Por exemplo, embora, em princípio, tal avaliação deva exigir uma
avaliação baseada em provas, tendo em conta todas as informações disponíveis, dado o potencial
impacto dessa decisão, no mínimo, a formulação («visa») não é clara e deve ser adaptada («tem o
objetivo de»).

O CEPD lamenta que o único caso em que as autoridades de um país terceiro seriam consultadas e
poderiam opor-se à execução de uma ordem de entrega de provas é quando o tribunal competente
da UE considera que existe um conflito pertinente, transmite todos os elementos às autoridades
centrais do país terceiro em causa, e a autoridade central desse país terceiro apresenta uma
oposição dentro dos prazos apertados de, no máximo, 50 dias (15 dias, eventualmente prorrogados
por 30 dias, e após uma última notificação possível a conceder um prazo suplementar de 5 dias). Em
todos os outros casos, o tribunal competente estará em condições de confirmar a ordem de entrega
de provas e de emitir uma sanção pecuniária ao prestador de serviços que recuse executar a decisão.
Por conseguinte, o CEPD receia que os tribunais competentes da UE não terão a obrigação alargada
de consultar as autoridades competentes dos países terceiros em causa para garantir que o
procedimento assegura, de forma mais sistemática, que os argumentos de ambas as partes são tidos
em conta e para demonstrar ainda mais respeito pelo direito dos países terceiros.

Como já sublinhado na declaração do GT 29 e supra, o CEPD recorda que deve ser dada especial
atenção à adoção por parte de países terceiros de instrumentos semelhantes que possam afetar os
direitos dos titulares dos dados e o seu direito à privacidade na UE, especialmente o risco de
instrumentos semelhantes que possam entrar em conflito direto com a legislação da UE em matéria
de proteção de dados.

Além disso, o CEPD sublinha que o tribunal competente do Estado-Membro da autoridade emissora
pode nem ser o tribunal competente para executar a ordem previsto no artigo 14.º da proposta de
regulamento, o que aumentaria ainda mais o risco de procedimentos contraditórios e a falta de
contra-verificações numa situação de conflito de leis. Tal decorre do facto de, em alguns casos,
poderem estar envolvidos três Estados: o da autoridade que emite a ordem, o país terceiro do
prestador de serviços e o Estado-Membro onde se encontra o representante legal do prestador de
serviços na UE, e onde a ordem terá de ser executada. Por conseguinte, seguindo o procedimento
atualmente previsto, o tribunal da autoridade requerente do Estado-Membro A pode fazer a sua
própria interpretação do direito do país terceiro B do prestador de serviços sem pedir as opiniões das
autoridades desse país terceiro (embora estas se pudessem opor à ordem), e solicitar a um tribunal
de outro Estado-Membro da UE C que execute a sua decisão sem qualquer possibilidade de oposição.

Além disso, o CEPD congratula-se também com a introdução de vias de recurso específicas contra as
ordens de entrega de provas, para além das vias de recurso previstas no RGPD e na Diretiva relativa à
proteção de dados em matéria de aplicação da lei. O GT 29 já apelava a tais garantias na sua
declaração anterior. No entanto, o CEPD lamenta que essas vias de recurso não estejam também
previstas contra as ordens de conservação de provas, uma vez que estas também podem resultar em
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limitações aos direitos fundamentais das pessoas cujos dados são conservados. Com efeito, as
ordens de conservação de dados podem ter o efeito de conservar os dados durante mais tempo do
que o previsto, de acordo com as regras de proteção de dados. Por conseguinte, por si só, a ordem
de conservação de provas resulta numa limitação aos direitos fundamentais do titular dos dados em
causa, cuja justificação deve ser sujeita a uma revisão e a vias de recurso específicas, especialmente
nos casos em que a ordem de conservação de provas tiver sido emitida em conjunto com uma ordem
de entrega de provas para obter os dados. Tal como recomendado pelo GT 29 na sua declaração,
devem ser previstas vias de recurso no mínimo equivalentes às que existem nos processos nacionais.

h) Segurança das transferências de dados em resposta a uma ordem
O CEPD observa que o projeto de regulamento prevê apenas ordens dirigidas a destinatários na
União Europeia e, por conseguinte, não prevê qualquer canal específico para a transferência de
dados entre os destinatários e os prestadores de serviços localizados fora da União Europeia.

Embora o CEPD se congratule com a ausência de outras derrogações ao quadro geral da UE em
matéria de proteção de dados, recorda que qualquer ordem enviada a um destinatário que implique
uma transferência fora da UE teria de respeitar o quadro jurídico previsto pelo RGPD. Com efeito,
contornar o quadro jurídico da cooperação judiciária, que prevê que as garantias em matéria de
proteção de dados devem ser respeitadas, também não deve resultar na violação dos requisitos de
transferência de dados por parte dos destinatários das ordens de entrega ou conservação de provas
no cumprimento dessas ordens.

Além disso, embora o CEPD se congratule com a ausência de disposições que imponham uma
obrigação de decifrar dados cifrados35, receia que os projetos de propostas não prevejam qualquer
requisito específico para que os destinatários avaliem a autenticidade dos dados entregues e
sublinha que esta avaliação constitui também um valor acrescentado dos instrumentos tradicionais
que se baseiam na cooperação judiciária, advertindo para os riscos acrescidos para os titulares dos
dados em causa na ausência de uma tal avaliação.

Conclusões
Com base na presente avaliação, o CEPD gostaria de apresentar as seguintes recomendações aos
colegisladores:

1) A base jurídica do regulamento não deve ser o artigo 82.º, n.º 1, do TFUE.
2) A necessidade de um novo instrumento em comparação com a Diretiva relativa à DEI ou os

tratados de auxílio judiciário mútuo existentes deve ser mais bem demonstrada, incluindo
com uma análise pormenorizada de meios menos intrusivos no que respeita aos direitos
fundamentais, como alterações desses instrumentos existentes ou a restrição do âmbito de
aplicação do presente instrumento a ordens de conservação de provas em combinação com
outros procedimentos existentes para solicitar o acesso aos dados.

3) O regulamento deve prever um prazo mais longo para permitir que o prestador de serviços
de execução assegure que as garantias no que respeita à proteção dos direitos fundamentais
podem ser respeitadas.

4) O princípio da dupla incriminação deve ser mantido, especialmente se os critérios de
localização dos dados forem abandonados, a fim de manter a obrigação de ter em conta as

35 Ver considerando 19 e página 240 da avaliação de impacto.
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garantias prestadas nos dois Estados em causa (o Estado da autoridade requerente e o
Estado onde o prestador de serviços está situado).

5) O âmbito de aplicação do regulamento deve ser restringido aos responsáveis pelo
tratamento na aceção do RGPD, ou deve incluir uma disposição que especifique que, caso o
prestador de serviços notificado não seja o responsável pelo tratamento dos dados, mas o
subcontratante, este último é obrigado a informar o responsável pelo tratamento da
notificação.

6) O regulamento deve incluir garantias no que respeita às transferências de dados caso o
prestador de serviços esteja estabelecido num país terceiro sem uma decisão de adequação
neste domínio ou remeter para a Diretiva 2016/680, dado que estas garantias serão
aplicáveis.

7) Dado que a designação obrigatória de um representante legal difere da do RGPD, o
regulamento deve precisar que o representante legal designado ao abrigo do regulamento
relativo às provas eletrónicas deve ser diferente do designado de acordo com o artigo 3.º,
n.º 2, do RGPD.

8) O regulamento deve conter uma definição mais ampla de dados de comunicações eletrónicas
a fim de assegurar que as garantias e condições adequadas para o acesso ser estabelecido
abrangem dados não relacionados com conteúdos e dados de conteúdo.

9) O regulamento deve aumentar os limiares para a emissão de ordens, e as ordens devem ser
emitidas ou autorizadas por tribunais, com exceção dos dados de assinantes, desde que a
definição dos dados desta categoria seja drasticamente restringida a informações muito
básicas que permitam apenas identificar uma pessoa sem envolver o acesso a quaisquer
dados de comunicações.

10) O regulamento deve limitar o acesso aos dados de assinantes e de acesso a uma lista de
infrações estritamente estabelecida ou, pelo menos, a «infrações penais graves».

11) O prazo para fornecer dados, especialmente em situações de urgência, dever ser justificado
de forma mais adequada no regulamento, e a possibilidade de utilizar um procedimento
rápido de 6 horas deve incluir a obrigação de as autoridades requerentes demonstrarem a
situação de emergência que deu origem à utilização de tal procedimento, mesmo a
posteriori, para permitir um controlo da utilização dos poderes excecionais.

12) O procedimento que permite a entrega de dados de conteúdo sem qualquer envolvimento
das autoridades competentes do Estado-Membro em que o titular dos dados se encontra
deve ser abandonado.

13) As garantias em torno da emissão de ordens europeias de conservação de provas devem ser
melhoradas.

14) O regulamento deve incluir, pelo menos, a derrogação clássica mínima de que se existirem
motivos substanciais para supor que a execução de uma ordem se traduziria na violação de
um direito fundamental da pessoa em causa, que levaria o Estado de execução a ignorar as
suas obrigações relativamente à proteção dos direitos fundamentais reconhecidos na Carta,
a execução da ordem deve ser recusada.

15) O regulamento deve prever uma obrigação mais ampla de consultar as autoridades
competentes de um país terceiro onde o prestador de serviços requerido a fornecer dados
está situado em caso de conflito de leis, a fim de evitar interpretações subjetivas de um
único tribunal.

16) A validade e a duração das ordens de conservação de provas deve estar mais ligada às
ordens de entrega de provas que as acompanham.

17) A segurança das transferências de dados deve ser assegurada de forma mais eficaz.



23

18) A verificação da autenticidade dos dados deve ser prevista, em particular nos casos em que
podem ser facultados dados cifrados.

Pelo Comité Europeu para a Proteção de Dados

A Presidente

(Andrea Jelinek)


