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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 14 de Outubro de 2011 (18.10)
(Or. en)

15278/11

JAI 715
DAPIX 130
CRIMORG 177
ENFOPOL 347
ENFOCUSTOM 116

NOTA PONTO "I/A" 
a partir de: Secretariado-Geral 
para: COREPER / Conselho
n.º doc. ant.: 13970/2/11 REV2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 ENFOPOL 298 

ENFOCUSTOM 95
Assunto: Decisão-quadro 2006/960/JAI do Conselho relativa à simplificação do 

intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos 
Estados-Membros da União Europeia ("decisão-quadro sueca") 
– Verificação do cumprimento nos termos do artigo11.º, n.º2
– Relatório

1. Na reunião de 22 de Setembro de 2011, o Grupo do Intercâmbio de Informações e da 

Protecção de Dados (DAPIX) debateu e acordou em princípio no projecto de relatório sobre a 

verificação do cumprimento pelos Estados-Membros das disposições da Decisão-Quadro 

2006/960/JAI. Constam do doc. 13970/2/11 REV 2 JAI 606 DAPIX 112 CRIMORG 142 

ENFOPOL 298 ENFOCUSTOM 95 comentários suplementares acerca do relatório

apresentados à Presidência na sequência da reunião. Os Estados-Membros foram convidados 

a pronunciar-se sobre as novas alterações até 14 de Outubro de 2011 e não levantaram 

objecções. 

2. Por conseguinte, solicita-se ao Coreper que apresente o projecto de relatório constante do 

Anexo à presente ao Conselho, sugerindo que seja adoptado como ponto "A" na sua ordem do 

dia.
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ANEXO

Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho relativa à simplificação do intercâmbio de dados

e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros da

União Europeia ("decisão-quadro sueca")

– Verificação do cumprimento nos termos do artigo11.º, n.º2

– Relatório

1. Introdução

A Decisão-Quadro 2006/960/JAI de 18 de Dezembro de 20061 destina-se a assegurar o intercâmbio 

célere de determinados dados vitais para as autoridades de aplicação da lei no interior da União. Ao 

mesmo tempo, é do interesse comum dos Estados-Membros estabelecer um equilíbrio adequado 

entre uma cooperação rápida e eficaz na aplicação da lei e os princípios e regras acordados em 

matéria de protecção de dados, liberdades fundamentais, direitos humanos e liberdades individuais. 

O artigo 11.º, n.º1, da Decisão-Quadro 2006/960/JAI  estipula que os Estados-Membros devem 

tomar as medias necessárias para darem cumprimento às respectivas disposições o mais tardar em 

19 de Dezembro de 2008. 

O artigo 11.º, n.º2, estipula que a Comissão deve apresentar ao Conselho, antes de 19 de Dezembro

de 2010, um relatório sobre a aplicação da decisão-quadro. Além disso, o Conselho deve verificar, o 

mais tardar antes de 19 de Dezembro de 2011, em que medida os Estados-Membros deram 

cumprimento às disposições da Decisão-Quadro. 

2. Objectivo e âmbito da legislação

A "decisão-quadro sueca" aplica o "princípio da disponibilidade". Os Estados-Membros asseguram 

que, para efeitos de intercâmbio de informações, não sejam aplicadas condições mais restritivas a 

nível transfronteiras do que as aplicadas a nível nacional, mesmo tendo em conta a necessidade de 

um acordo ou autorização judicial anterior ao fornecimento de informações, devendo nesse caso a 

decisão da autoridade competente obedecer às mesmas regras que num caso puramente interno. 

  
1 Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativa à simplificação do 

intercâmbio de dados e informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros da 
União Europeia, publicada no JO L 386, 29.12.2006, p. 89, corrigido pela Corrigenda, JO L 75, 
15.3.2007, p. 26 
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A decisão-quadro sueca fornece uma ampla base jurídica para o intercâmbio  de informações entre 

Estados-Membros para efeitos feitos da realização de investigações criminais ou de operações de 

informações criminais e tem por objectivo estabelecer um intercâmbio célere e eficaz de dados e 

informações entre as autoridades de aplicação da lei nacionais. Estabelece regras processuais 

comuns, prazos e motivos de recusa e propõe formulários normalizados para o intercâmbio de 

informações. 

Para efeitos da Decisão-Quadro, o conceito de "dados e/ou informações" abrange dados ou 

informações

– na posse das autoridades de aplicação da lei

– na posse de autoridades públicas ou entidades privadas a que as autoridades de aplicação da 

lei tenham acesso sem recorrer à aplicação das medidas de coacção.

3. Aspectos práticos da implementação 

Foram estabelecidas "Orientações"2 para a implementação e utilização da Decisão-Quadro. 

Constam dos seus anexos fichas nacionais (uma por cada Estado-Membro) com listas das 

autoridades de aplicação da lei competentes, coordenadas de contactos em caso de emergência e 

acordos bilaterais ou outros que se mantenham. Além disso, propõem um formulário facultativo 

para a apresentação de um pedido de dados e informações.

O conteúdo destas categorias é definido na legislação interna e é dada alguma orientação prática nas 

fichas nacionais do Anexo III das Orientações. Sem pretensões de exaustividade, estas listas 

indicam o tipo de informações à disposição no âmbito da Decisão-Quadro. 

Nos termos do artigo 6.º, n.º1, o intercâmbio de dados e informações ao abrigo da Decisão-Quadro 

pode efectuar-se através de quaisquer canais existentes de cooperação internacional para a aplicação 

da lei. 

  
2 Orientações para a implementação da Decisão-Quadro 2006/960/JAI do Conselho, ver doc. 9512/1/10 

REV 1 DAPIX 59 CRIMORG 90 ENFOPOL 125 ENFOCUSTOM 36 COMIX 346 + COR 1
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Todavia, considerou-se oportuno estabelecer uma lista de contactos que podem ser utilizados em 

casos urgentes (Anexo V das Orientações). 

A Decisão-Quadro 2006/960/JAI não define a noção de urgência e os Estados-Membros optaram 

por uma abordagem razoável do artigo 4.º, n.º1, a fim de assegurar que a noção de urgência seja 

interpretada de um modo restritivo. Deve ser decidido caso a caso se um pedido é urgente ou não e 

as Orientações dão indicações para determinar as circunstâncias para tal. 

Os dados ou informações devem igualmente ser trocados com a Europol e a Eurojust na medida em 

que o intercâmbio diga respeito a uma infracção ou actividade criminosa que se enquadre nos seus 

mandatos. No âmbito da cooperação com a Europol, são utilizados códigos de tratamento 

específicos que diferem das condições mencionadas nos formulários da decisão-quadro sueca. Os 

códigos de tratamento Europol podem ser preenchidos quando se utiliza a SIENA e quando se 

introduzem dados no Sistema de Informações Europol. Os dados e informações recebidos pela 

Europol serão tratados de acordo com os códigos específicos do organismo para além das condições 

de utilização especificadas pelo remetente do formulário. 

4. Documento de trabalho dos serviços da Comissão sobre a implementação da decisão-

-quadro sueca

A fim de dar cumprimento ao artigo 11.º, n.º2, da Decisão 2006/960 do Conselho, a Comissão 

apresentou um relatório sob a forma de documento de trabalho dos serviços da Comissão em 

13 de Maio de 20113. Este documento versa sobre a implementação da decisão-quadro sueca no 

período compreendido entre Dezembro de 2008 e Dezembro de 2010. 

Em 31 de Dezembro de 2010, praticamente dois terços dos Estados-Membros haviam transposto a 

Decisão-Quadro para a legislação interna. Os Estados-Membros que não cumpriram o prazo para a 

transposição invocaram como principal razão a morosidade da tramitação parlamentar. Os Estados-

-Membros cumpriram até à data as disposições relativas à notificação de acordos de cooperação 

bilaterais/multilaterais e dos pontos de contacto nacionais (PCN), bem como das autoridades 

competentes na acepção do artigo 2.º, alínea a), da Decisão-Quadro.

  
3 Ver doc. 10316/11 COR1 GENVAL 56 ENFOPOL 155 COMIX 336 ENFOCUSTOM 47 COPEN 

115 DAPIX 50
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A maioria dos Estados-Membros indicou não recorrer sistematicamente à Decisão-Quadro para 

pedir informações. Em especial, os formulários constantes do seu anexo para pedir e apresentar 

informações, de um modo geral, não são utilizados, uma vez que este procedimento é considerado 

complexo e oneroso.  Todavia, as informações sobre o procedimento de urgência comprovam que 

os princípios subjacentes à Decisão-Quadro foram implementados. 

O documento da Comissão conclui que o potencial da decisão-quadro ainda não está a ser 

plenamente aproveitado. Todavia, a sua importância pode ser reforçada por um intercâmbio de 

informações suplementar no âmbito das "decisões de Prüm", bem como pelo projecto de 

coordenação de interoperabilidade IMS (UMF II).

5. Verificação do cumprimento

Uma vez que nem todos os Estados-Membros implementaram a decisão, existem poucas 

informações quantitativas fiáveis sobre o intercâmbio de dados e informações para efeitos de 

aplicação da lei com referência explícita à decisão-quadro sueca. Por conseguinte, este relatório não 

pode traçar um retrato exaustivo da implementação da decisão. 

Por outro lado, o facto de os seus princípios subjacentes, nomeadamente no que diz respeito ao 

procedimento de urgência, terem sido implementados leva à conclusão de que o principal objectivo 

da decisão é atingido com maior frequência do que é comprovado nas estatísticas. 

De um modo geral, os Estados-Membros confirmaram que o potencial da Decisão-Quadro ainda 

não está a ser plenamente aproveitado. Para avaliar em que medida as disposições da decisão-

-quadro sueca estão a ser cumpridas, a Presidência solicitou aos Estados-Membros que 

ponderassem as seguintes três questões principais: 



15278/11 AM/cdc 6
DG H 2C PT

a) A decisão-quadro sueca atinge o seu objectivo, ou seja simplifica o intercâmbio 

transfronteiras entre as autoridades de aplicação da lei?

As normas gerais para o intercâmbio de informações transfronteiras exigidas pela decisão muitas 

vezes já existiam. Por conseguinte, foi assinalado que não se registaram melhorias significativas. 

Do ponto de vista puramente técnico, foi assinalado que os formulários A e B, cuja utilização é 

preconizada para apresentar e solicitar informações, são considerados onerosos e complicam o 

intercâmbio de informações. A maioria de Estados-Membros prefere um intercâmbio de mensagens 

em texto livre.

Todavia, quando se trata de saber se os Estados-Membros aplicam as mesmas condições ao 

intercâmbio de informações transfronteiras e a nível interno, pode dizer-se que as condições 

aplicadas ao intercâmbio transfronteiras não são mais restritivas do que as aplicadas a nível 

nacional. 

b) O cumprimento é afectado pelos encargos administrativos?

De um modo geral, os prazos definidos são considerados úteis, nomeadamente quando se trata de 

pedidos urgentes, estando previstos procedimentos que permitam dar resposta no prazo máximo de 

oito horas. As disposições relativas à apresentação de motivos que obstam a que a resposta seja 

dada no prazo previsto não são consideradas encargos administrativos. 

Todavia, quando a partilha de dados ou informações com a Europol e a Eurojust não é considerada 

uma verdadeira necessidade, é encarada como uma duplicação indesejável de esforços se o 

intercâmbio não se processa via SIENA no caso da Europol ou sem mais-valia no caso da Eurojust. 

c) Existem intercâmbios mais espontâneos de dados e informações ao abrigo da decisão-

-quadro sueca? 

O intercâmbio  espontâneo de informações é considerado muito importante para a cooperação 

policial transfronteiras. As modalidades específicas da decisão-quadro sueca são flexíveis e 

permitem um intercâmbio transfronteiras de informações susceptível de facilitar a detecção, 

prevenção ou investigação de infracções nos termos do mandado de detenção europeu. As 

indicações apontam para a troca de mensagens através de todos os canais existentes, mas raramente 

com base na decisão-quadro sueca. 
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6. Conclusões

Os Estados-Membros afirmam que a decisão-quadro sueca ainda não atingiu todo o seu potencial. 

Para tanto, convém concluir a sua implementação, simplificar os formulários e também desenvolver 

um intercâmbio estruturado de informações, nomeadamente através de um formato universal de 

mensagens UMF) e optar pela SIENA como canal privilegiado para o intercâmbio de informações.

Além disso, do ponto de vista organizativo, foi sugerido continuar a implementar os pontos únicos 

de contacto (SPOC) e sensibilizar os serviços operacionais para as possibilidades e modalidades de 

intercâmbio de informações para fins de aplicação da lei.

________________________


