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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão da 
Indústria, da Investigação e da Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Um documento será considerado 
“documento em formato legível por 
máquina” sempre que se trate de um 
documento digital com um formato de 
ficheiro que facilite a identificação, o 
reconhecimento e a extração de dados 
desse documento por aplicações de 
software. Os documentos codificados em 
ficheiros que, de alguma forma, limitem 
esse processamento de dados, ou que 
determinem uma tecnologia específica 
necessária para esse efeito, não serão 
considerados documentos em formato 
legível por máquina. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
utilização de formatos abertos legíveis por 
máquina, exceto quando se trate de dados 
para os quais sejam mais adequados e 
justificáveis outros formatos. 

Or. en

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais de 
reprodução e difusão, exceto quando 

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais decorrentes 
da satisfação de um determinado pedido 
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excecionalmente justificado segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis. Deverá, nomeadamente, ser 
tida em consideração a necessidade de não 
entravar o normal funcionamento dos 
organismos do setor público que cobrem 
uma parte substancial dos custos de 
funcionamento relacionados com o 
desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual. O ónus da prova de que os 
encargos se baseiam nos custos e respeitam 
os limites pertinentes deverá caber ao 
organismo público que cobra pela 
reutilização de documentos.

de reutilização. Deverá, nomeadamente, 
ser tida em consideração a necessidade de 
não entravar o normal funcionamento dos 
organismos do setor público que cobrem 
uma parte substancial dos custos de 
funcionamento relacionados com o 
desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual. O ónus da prova de que os 
encargos se baseiam nos custos e respeitam 
os limites pertinentes deverá caber sempre
ao organismo público que cobra pela 
reutilização de documentos. Esses 
encargos devem ser fixados segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis.

Or. en

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Em relação à reutilização dos 
documentos, os organismos do setor 
público podem, sempre que seja praticável, 
impor condições aos reutilizadores, como a 
indicação da fonte. As licenças de 
reutilização das informações do setor 
público devem, de qualquer forma, impor o 
menor número possível de restrições à 
reutilização. As licenças abertas 
disponíveis em linha, que concedem 
direitos de reutilização mais amplos sem 
limitações tecnológicas, financeiras ou 
geográficas e se baseiam em formatos de 
dados abertos, podem também
desempenhar um papel importante nesta 
matéria. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem incentivar a 
utilização de licenças abertas emitidas 
pelos poderes públicos.

(13) Em relação à reutilização dos 
documentos, os organismos do setor 
público podem, sempre que seja praticável, 
impor condições aos reutilizadores, como a 
indicação da fonte. As licenças de 
reutilização das informações do setor 
público devem, de qualquer forma, impor o 
menor número possível de restrições à 
reutilização. As licenças abertas 
disponíveis em linha, que concedem 
direitos de reutilização mais amplos sem 
limitações tecnológicas, financeiras ou 
geográficas e se baseiam em formatos de 
dados abertos, devem desempenhar um 
papel importante nesta matéria. Por 
conseguinte, os Estados-Membros devem 
incentivar a utilização de licenças abertas 
que, no devido momento, deverão 
tornar-se normalizadas em toda a União.
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Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A correta aplicação de alguns dos 
elementos da presente diretiva, como os 
que dizem respeito às vias de recurso, à 
conformidade com os princípios de 
tarifação e às obrigações de notificação, 
exigem a supervisão por autoridades 
independentes competentes em matéria de 
reutilização de informações do setor 
público. Para garantir a coerência entre 
abordagens a nível da União, a 
coordenação entre as autoridades 
independentes deve ser incentivada, em 
especial através do intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas e 
as políticas de reutilização de dados.

(14) A correta aplicação de alguns dos 
elementos da presente diretiva, como os 
que dizem respeito às vias de recurso, à 
conformidade com os princípios de 
tarifação e às obrigações de notificação, 
exigem a supervisão por autoridades 
independentes competentes em matéria de 
reutilização de informações do setor 
público. Os Estados-Membros devem 
atribuir a um organismo existente 
competências adequadas para proceder à 
revisão de qualquer decisão tomada por 
um organismo público relativamente à 
reutilização de dados. Para garantir a 
coerência entre abordagens a nível da 
União, a coordenação entre as autoridades 
independentes deve ser incentivada, em 
especial através do intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas e 
as políticas de reutilização dos dados.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É necessário garantir que os 
Estados-Membros (ver considerando 19) 
comuniquem à Comissão o nível de
reutilização das informações do setor 
público, as condições em que são 
disponibilizadas e o trabalho da autoridade 
independente. Para garantir a coerência 

(17) É necessário garantir que os 
Estados-Membros (ver considerando 19) 
comuniquem à Comissão a disponibilidade 
das informações do setor público para
reutilização, as condições em que são 
disponibilizadas e o trabalho da autoridade 
independente. Para garantir a coerência 
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entre abordagens a nível da União, a 
coordenação entre as autoridades 
independentes deve ser incentivada, em 
especial através do intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas e 
as políticas de reutilização dos dados.

entre abordagens a nível da União, a 
coordenação entre as autoridades 
independentes deve ser incentivada, em 
especial através do intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas e 
as políticas de reutilização dos dados.

Or. en

Alteração 6
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 1-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

O n.º 2, alínea c), passa a ter a seguinte 
redação:
“c) Documentos não acessíveis por força 
dos regimes de acesso dos 
Estados-Membros, nomeadamente por 
razões de:
– proteção da segurança nacional (ou 
seja, segurança do Estado), defesa ou 
segurança pública,
– confidencialidade estatística ou 
comercial;
– proteção da privacidade e dos dados 
pessoais;”

Or. en

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – n.º 6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

6. «Legíveis por máquina» significa que os 6. “Documento em formato legível por 
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documentos são suficientemente 
estruturados para permitirem a 
identificação fiável, por aplicações de 
software, de declarações de facto e da 
respetiva estrutura interna.

máquina” significa um documento digital 
com um formato de ficheiro que facilite a 
identificação, o reconhecimento e a 
extração de dados de interesse desse 
documento por aplicações de software, de 
uma forma tecnologicamente neutra.

Or. en

Alteração 8
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – n.º -1 (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(-1) O n.º 1 passa a ter a seguinte 
redação:
Os organismos públicos tratam os 
pedidos de reutilização através de meios 
eletrónicos. Sempre que possível e 
adequado, põem o documento à 
disposição do requerente ou, caso seja 
necessária uma licença, apresentam ao 
requerente a oferta de licença definitiva 
num prazo razoável, compatível com os 
prazos previstos para o tratamento de 
pedidos de acesso aos documentos, 
através de meios eletrónicos.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – n.º 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que forem cobrados 1. Sempre que forem cobrados 
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emolumentos pela reutilização de 
documentos, o montante total cobrado 
pelos organismos do setor público deve 
limitar-se aos custos marginais incorridos 
na sua reprodução e divulgação.

emolumentos pela reutilização de 
documentos, o montante total cobrado 
pelos organismos do setor público deve 
limitar-se aos custos marginais incorridos 
na satisfação de um pedido de 
reutilização, caso resulte em custos 
adicionais.

Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – n.º 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

(2) O texto do atual artigo 6.º passa a 
constituir o n.º 4.

(2) O texto do atual artigo 6.º passa a 
constituir o n.º 4 e é aditado o seguinte 
texto: “Sempre que sejam cobrados 
emolumentos nos termos dos n.ºs 2 e 3, 
devem ser fixados segundo critérios 
objetivos, transparentes e verificáveis e a 
receita total proveniente do fornecimento 
e da autorização de reutilização de 
documentos não poderá exceder o custo 
da sua recolha, produção, reprodução, 
divulgação e, se for esse o caso, 
anonimização dos dados pessoais, 
acrescido de uma rentabilidade razoável 
para o investimento. Os emolumentos 
deverão basear-se nos custos durante o 
exercício contabilístico normal e ser 
calculados em harmonia com os 
princípios contabilísticos aplicáveis aos 
organismos do setor público 
interessados.”

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
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Diretiva 2003/98/CE
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

7. No artigo 7.° (Transparência), a 
expressão «cálculo dos preços,» é 
substituída pela expressão «cálculo dos 
preços superiores aos custos marginais 
ou».

7. No artigo 7.° (Transparência), a 
expressão «quando possível e adequado» é 
suprimida e a expressão «cálculo dos 
preços,» é substituída pela expressão 
«cálculo dos preços superiores aos custos 
marginais ou».

Or. en

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8 – n.º 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os organismos do setor público podem 
autorizar a reutilização sem condições ou 
impor condições, como a indicação da 
fonte, sempre que adequado através de uma 
licença. Essas condições não devem
restringir desnecessariamente as 
possibilidades de reutilização e não devem 
ser utilizadas para limitar a concorrência.

Os organismos do setor público podem 
autorizar a reutilização sem condições ou 
impor condições, como a indicação da 
fonte, sempre que adequado através de uma 
licença. Essas condições devem ser 
disponibilizadas através de meios 
eletrónicos e não devem restringir 
desnecessariamente as possibilidades de 
reutilização e não devem ser utilizadas para 
limitar a concorrência.

Or. en

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8 – n.º 1-A) (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 8 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) É aditado o seguinte número:
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"3. Com vista à aplicação coerente do 
presente artigo, a Comissão deve adotar 
orientações relativas às normas 
recomendadas e, de preferência, às 
licenças abertas de reutilização das 
informações do setor público. Essas 
orientações incluirão uma cláusula 
específica relativa à proteção de dados.”

Or. en

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros apresentarão um 
relatório anual à Comissão sobre o nível 
de reutilização das informações do setor 
público, as condições em que são 
disponibilizadas e o trabalho da autoridade 
independente a que se refere o artigo 4.º, 
n.º 4).

Os Estados-Membros apresentarão um 
relatório de três em três anos à Comissão 
sobre a disponibilidade das informações do 
setor público para reutilização, as 
condições em que são disponibilizadas e o 
trabalho da autoridade independente a que 
se refere o artigo 4.º, n.º 4).

Or. en


