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Alteração 12
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Os dados e as informações 
produzidos pelos governos dos 
Estados-Membros, pelo setor público e 
pelas instituições e organismos da UE 
constituem um conjunto de recursos 
amplo, variado e valioso, que pode 
beneficiar a economia do conhecimento. 

Or. en

Alteração 13
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As políticas de livre acesso aos dados, 
que incentivam a ampla disponibilidade e a 
reutilização das informações do setor 
público para fins privados ou comerciais, 
com poucas ou nenhumas restrições 
jurídicas, técnicas ou financeiras, podem 
desempenhar um papel importante no 
arranque do desenvolvimento de novos 
serviços baseados em novos modos de 
combinar e utilizar essas informações. Para 
tal, no entanto, é necessário que haja 
igualdade de condições a nível da União no 
que se refere à autorização da reutilização 
de documentos, o que não se realizará se 
depender das diferentes regras e práticas 
dos Estados-Membros ou dos organismos 
públicos em causa.

(2) As políticas de livre acesso aos dados, 
que incentivam a ampla disponibilidade e a 
reutilização das informações do setor 
público para fins privados ou comerciais, 
com poucas ou nenhumas restrições 
jurídicas, técnicas ou financeiras, podem 
desempenhar um papel importante no 
arranque do desenvolvimento de novos 
serviços baseados em novos modos de 
combinar e utilizar essas informações, bem 
como incentivar o crescimento económico 
e promover o empenho social. Para tal, no 
entanto, é necessário que haja igualdade de 
condições a nível da União no que se refere 
à autorização da reutilização de 
documentos, o que não se realizará se 
depender das diferentes regras e práticas 
dos Estados-Membros ou dos organismos 
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públicos em causa.

Or. en

Alteração 14
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A autorização de reutilização de 
documentos na posse de um organismo do 
setor público traz valor acrescentado para 
os reutilizadores, para os utilizadores finais
e para a sociedade em geral e, em muitos 
casos, para o próprio organismo público 
que, graças ao «feedback» dos 
reutilizadores e dos utilizadores finais, 
pode melhorar a qualidade da informação 
recolhida.

(3) A autorização de reutilização de dados 
e documentos na posse de um organismo 
do setor público traz valor acrescentado 
para os reutilizadores, para os utilizadores 
finais, para a sociedade em geral e para o 
próprio organismo público que, graças à 
promoção da transparência e ao
«feedback» dos reutilizadores e dos 
utilizadores finais, pode melhorar a 
qualidade da informação recolhida.

Or. en

Alteração 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Diretiva 2003/98/CE não obriga a
autorizar a reutilização de documentos. A 
decisão de autorizar ou não continua a 
caber aos Estados-Membros ou aos 
organismos do setor público interessados. 
Por sua vez, a diretiva baseia-se nas regras 
nacionais em matéria de acesso a 
documentos. Alguns Estados-Membros 
ligaram expressamente o direito de 
reutilização ao direito de acesso, de modo 

(6) A Diretiva 2003/98/CE não impõe aos 
Estados-Membros a obrigação de
autorizar o acesso a documentos do setor 
público e a sua reutilização. A decisão de 
autorizar ou não continua a caber aos 
Estados-Membros ou aos organismos do 
setor público interessados. A diretiva 
uniformiza apenas as condições em que 
os documentos devem ser disponibilizados 
com vista à reutilização. Por sua vez, a 
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a que todos os documentos de acesso geral 
sejam reutilizáveis. Noutros
Estados-Membros, a ligação entre os dois 
conjuntos de regras é menos clara, o que 
constitui uma fonte de insegurança 
jurídica.

diretiva baseia-se nas regras nacionais em 
matéria de acesso a documentos. Alguns 
Estados-Membros ligaram expressamente o 
direito de reutilização ao direito de acesso,
enquanto outros Estados-Membros 
estabeleceram uma separação legal entre 
o direito à reutilização e as regras 
nacionais em matéria de acesso à 
informação e de liberdade de informação.

Or. de

Alteração 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) As regulamentações nacionais dos 
Estados-Membros relativas ao acesso aos 
documentos do setor público baseiam-se 
na transparência e na liberdade de 
informação. Contudo, em alguns casos, 
esse direito limita-se, por exemplo, a 
quem possui especial interesse nesses 
documentos ou aos casos em que os 
documentos contêm informações sensíveis 
relacionadas, por exemplo, com a 
segurança nacional ou pública.

Or. de

Alteração 17
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A obrigação de tornar reutilizáveis 
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todos os documentos geralmente 
disponíveis deve ser estabelecida 
garantindo, simultaneamente, a proteção 
da vida privada e dos dados pessoais a 
nível da União, no respeito da legislação 
comunitária relativa à proteção de dados, 
inclusivamente no que se refere à 
reutilização transnacional de dados, 
assegurando a anonimização dos dados 
pessoais, sempre que adequado.

Or. en

Alteração 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-B) A Diretiva 2003/98/CE não impõe 
obrigações aos Estados-Membros de 
digitalizar ou tornar tecnologicamente 
neutro e legível por máquina o material 
analógico existente. Os organismos 
públicos devem ter a liberdade de decidir 
quais os dados que podem ser 
digitalizados, em que momento e em que 
circunstâncias.

Or. de

Alteração 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-C) A Diretiva 2003/98/CE aplica-se aos 
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documentos cuja disponibilização recai 
no âmbito das funções de serviço público 
dos organismos públicos em causa, ao 
abrigo da legislação ou de outras normas 
vinculativas dos Estados-Membros. Para 
os organismos públicos, essas funções de 
serviço público devem poder ser definidas 
de modo global ou caso a caso.

Or. de

Alteração 20
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2003/98/CE deve, por 
conseguinte, estabelecer claramente a 
obrigação, para os Estados-Membros, de 
tornar reutilizáveis todos os documentos 
geralmente disponíveis. Na medida em 
que constitui uma limitação dos direitos 
de propriedade intelectual dos autores de 
documentos, o âmbito de aplicação da 
ligação entre o direito de acesso e o 
direito de utilização deve ser reduzido ao 
estritamente necessário para alcançar os 
objetivos pretendidos com a sua 
introdução. Nesta perspetiva, tendo em 
conta a legislação da União e dos 
Estados-Membros e as obrigações 
internacionais da União, nomeadamente no 
âmbito da Convenção de Berna para a 
proteção de obras literárias e artísticas e do 
Acordo sobre os aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (Acordo TRIPS), devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/98/CE os documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros. Os 
documentos que se encontrem na posse de 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 

(7) Tendo em conta a legislação da União e 
dos Estados-Membros e as obrigações 
internacionais da União, nomeadamente no 
âmbito da Convenção de Berna para a 
proteção de obras literárias e artísticas e do 
Acordo sobre os aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (Acordo TRIPS), devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/98/CE os documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros. Os 
documentos que se encontrem na posse de 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
museus e arquivos e tenham sido 
inicialmente propriedade de terceiros 
devem, se estiverem ainda protegidos por 
direitos de propriedade intelectual, ser 
considerados para efeitos da presente 
diretiva como documentos sujeitos a 
direitos de propriedade intelectual na posse 
de terceiros.



PE496.525v01-00 8/73 AM\913765PT.doc

PT

museus e arquivos e tenham sido 
inicialmente propriedade de terceiros 
devem, se estiverem ainda protegidos por 
direitos de propriedade intelectual, ser 
considerados para efeitos da presente 
diretiva como documentos sujeitos a 
direitos de propriedade intelectual na posse 
de terceiros.

Or. en

Alteração 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2003/98/CE deve, por 
conseguinte, estabelecer claramente a 
obrigação, para os Estados-Membros, de 
tornar reutilizáveis todos os documentos 
geralmente disponíveis. Na medida em 
que constitui uma limitação dos direitos 
de propriedade intelectual dos autores de 
documentos, o âmbito de aplicação da 
ligação entre o direito de acesso e o direito 
de utilização deve ser reduzido ao 
estritamente necessário para alcançar os 
objetivos pretendidos com a sua 
introdução. Nesta perspetiva, tendo em 
conta a legislação da União e dos 
Estados-Membros e as obrigações 
internacionais da União, nomeadamente no 
âmbito da Convenção de Berna para a 
proteção de obras literárias e artísticas e do 
Acordo sobre os aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (Acordo TRIPS), devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/98/CE os documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros. Os 
documentos que se encontrem na posse de 

(7) A Diretiva 2003/98/CE limita os
direitos de propriedade intelectual dos 
autores de documentos. Por conseguinte, o 
âmbito de aplicação da ligação entre o 
direito de acesso e o direito de utilização 
deve ser reduzido ao estritamente 
necessário para alcançar os objetivos 
pretendidos com a sua introdução. Nesta 
perspetiva, tendo em conta a legislação da 
União e dos Estados-Membros e as 
obrigações internacionais da União, 
nomeadamente no âmbito da Convenção de 
Berna para a proteção de obras literárias e 
artísticas e do Acordo sobre os aspetos dos 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (Acordo 
TRIPS), devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/98/CE os 
documentos sujeitos a direitos de 
propriedade intelectual na posse de 
terceiros. Os documentos que se encontrem 
na posse de bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos e 
tenham sido inicialmente propriedade de 
terceiros devem, se estiverem ainda 
protegidos por direitos de propriedade 
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bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
museus e arquivos e tenham sido 
inicialmente propriedade de terceiros 
devem, se estiverem ainda protegidos por 
direitos de propriedade intelectual, ser 
considerados para efeitos da presente 
diretiva como documentos sujeitos a 
direitos de propriedade intelectual na posse 
de terceiros.

intelectual, ser considerados para efeitos da 
presente diretiva como documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros.

Or. de

Alteração 22
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2003/98/CE deve, por 
conseguinte, estabelecer claramente a 
obrigação, para os Estados-Membros, de 
tornar reutilizáveis todos os documentos 
geralmente disponíveis. Na medida em que 
constitui uma limitação dos direitos de 
propriedade intelectual dos autores de 
documentos, o âmbito de aplicação da 
ligação entre o direito de acesso e o direito 
de utilização deve ser reduzido ao 
estritamente necessário para alcançar os 
objetivos pretendidos com a sua 
introdução. Nesta perspetiva, tendo em 
conta a legislação da União e dos 
Estados-Membros e as obrigações 
internacionais da União, nomeadamente no 
âmbito da Convenção de Berna para a 
proteção de obras literárias e artísticas e do 
Acordo sobre os aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (Acordo TRIPS), devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
Diretiva 2003/98/CE os documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros. Os 
documentos que se encontrem na posse de 

(7) A Diretiva 2003/98/CE deve, por 
conseguinte, estabelecer claramente a 
obrigação, para os Estados-Membros, bem 
como para as instituições e os organismos 
da União Europeia, de tornar reutilizáveis 
todos os documentos geralmente 
disponíveis e de, no futuro, produzir todos 
os documentos deste tipo com vista a 
serem reutilizáveis. Na medida em que 
constitui uma limitação dos direitos de 
propriedade intelectual dos autores de 
documentos, o âmbito de aplicação da 
ligação entre o direito de acesso e o direito 
de utilização deve ser reduzido ao 
estritamente necessário para alcançar os 
objetivos pretendidos com a sua 
introdução. Nesta perspetiva, tendo em 
conta a legislação da União e dos 
Estados-Membros e as obrigações 
internacionais da União, nomeadamente no 
âmbito da Convenção de Berna para a 
proteção de obras literárias e artísticas e do 
Acordo sobre os aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (Acordo TRIPS), devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 
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bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
museus e arquivos e tenham sido 
inicialmente propriedade de terceiros 
devem, se estiverem ainda protegidos por 
direitos de propriedade intelectual, ser 
considerados para efeitos da presente 
diretiva como documentos sujeitos a 
direitos de propriedade intelectual na posse 
de terceiros.

Diretiva 2003/98/CE os documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros. Os 
documentos que se encontrem na posse de 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
museus e arquivos e tenham sido 
inicialmente propriedade de terceiros 
devem, se estiverem ainda protegidos por 
direitos de propriedade intelectual, ser 
considerados para efeitos da presente 
diretiva como documentos sujeitos a 
direitos de propriedade intelectual na posse 
de terceiros.

Or. en

Alteração 23
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2003/98/CE deve, por 
conseguinte, estabelecer claramente a 
obrigação, para os Estados-Membros, de 
tornar reutilizáveis todos os documentos 
geralmente disponíveis. Na medida em que 
constitui uma limitação dos direitos de 
propriedade intelectual dos autores de 
documentos, o âmbito de aplicação da 
ligação entre o direito de acesso e o direito 
de utilização deve ser reduzido ao 
estritamente necessário para alcançar os 
objetivos pretendidos com a sua 
introdução. Nesta perspetiva, tendo em 
conta a legislação da União e dos 
Estados-Membros e as obrigações 
internacionais da União, nomeadamente no 
âmbito da Convenção de Berna para a 
proteção de obras literárias e artísticas e do 
Acordo sobre os aspetos dos direitos de 
propriedade intelectual relacionados com o 
comércio (Acordo TRIPS), devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação da 

(7) A Diretiva 2003/98/CE deve, por 
conseguinte, estabelecer que os 
Estados-Membros tornam reutilizáveis 
todos os documentos geralmente 
disponíveis. Na medida em que constitui 
uma limitação dos direitos de propriedade 
intelectual dos autores de documentos, o 
âmbito de aplicação da ligação entre o 
direito de acesso e o direito de utilização 
deve ser reduzido ao estritamente 
necessário para alcançar os objetivos 
pretendidos com a sua introdução. Nesta 
perspetiva, tendo em conta a legislação da 
União e dos Estados-Membros e as 
obrigações internacionais da União, 
nomeadamente no âmbito da Convenção de 
Berna para a proteção de obras literárias e 
artísticas e do Acordo sobre os aspetos dos 
direitos de propriedade intelectual 
relacionados com o comércio (Acordo 
TRIPS), devem ser excluídos do âmbito de 
aplicação da Diretiva 2003/98/CE os 
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Diretiva 2003/98/CE os documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros. Os 
documentos que se encontrem na posse de 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
museus e arquivos e tenham sido 
inicialmente propriedade de terceiros 
devem, se estiverem ainda protegidos por 
direitos de propriedade intelectual, ser 
considerados para efeitos da presente 
diretiva como documentos sujeitos a 
direitos de propriedade intelectual na posse 
de terceiros.

documentos sujeitos a direitos de 
propriedade intelectual na posse de 
terceiros. Os documentos que se encontrem 
na posse de bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos e 
tenham sido inicialmente propriedade de 
terceiros devem, se estiverem ainda 
protegidos por direitos de propriedade 
intelectual, ser considerados para efeitos da 
presente diretiva como documentos 
sujeitos a direitos de propriedade 
intelectual na posse de terceiros.

Or. da

Alteração 24
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Para fins de identificação dos 
documentos cujo fornecimento seja uma 
atividade fora do âmbito das funções de 
serviço público dos organismos do setor 
público em causa, tal como definidas na 
legislação ou noutras normas vinculativas 
do Estado-Membro em questão, as 
funções de serviço público podem ser 
definidas de forma geral ou caso a caso 
para os diferentes organismos do setor 
público.

Or. en

Alteração 25
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os documentos do domínio público 
que se encontrem na posse de bibliotecas 
(nomeadamente universitárias), museus e 
arquivos, devem ser considerados, à 
partida, reutilizáveis. 

Or. en

Alteração 26
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Considerando 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-B) A presente diretiva deve ser aplicada 
e executada no pleno cumprimento dos 
princípios relativos à proteção de dados 
pessoais, nos termos da Diretiva 95/46/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
24 de outubro de 1995, relativa à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados. Em particular, a 
autorização para a reutilização de 
documentos cujo acesso não seja limitado 
por força dos regimes de acesso existentes 
nos Estados-Membros deve respeitar as 
restrições estabelecidas pela legislação 
nacional, em conformidade com a 
Diretiva 95/46/CE, no que respeita ao 
tratamento dos dados neles contidos.

Or. en

Alteração 27
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) O âmbito de aplicação da diretiva é 
alargado às bibliotecas (incluindo as 
bibliotecas universitárias), aos museus e
aos arquivos. A diretiva não é aplicável a 
outras instituições culturais, tais como 
óperas, companhias de bailado ou teatros, 
nem aos arquivos que façam parte dessas 
instituições.

(10) O âmbito de aplicação da diretiva é 
alargado às bibliotecas (incluindo as 
bibliotecas universitárias), aos museus, aos 
organismos públicos encarregados da 
gestão de estações arqueológicas e de 
sítios culturais, bem como aos arquivos. A 
diretiva não é aplicável a outras 
instituições culturais, tais como óperas, 
companhias de bailado ou teatros, nem aos 
arquivos que façam parte dessas 
instituições.

Or. en

Alteração 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) No âmbito do desenvolvimento, da 
digitalização e da apresentação de bens 
culturais, existem várias cooperações 
entre bibliotecas (incluindo bibliotecas 
universitárias), museus, arquivos e 
parceiros privados, em que os organismos 
do setor público concedem direitos de 
exploração exclusivos de acesso e 
comerciais a parceiros de cooperação. A 
experiência prática mostrou que essas 
parcerias público-privadas possibilitam 
uma utilização sensata dos bens culturais 
e, ao mesmo tempo, um rápido 
desenvolvimento do património cultural 
para os cidadãos. Desta forma, os 
modelos de determinação de preços não 
deverão ser excluídos por força da 
Diretiva 2003/98/CE. Além disso, as 
instituições culturais devem ter liberdade 
de escolha relativamente ao parceiro com 
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o qual pretendem cooperar, na condição 
de respeitarem o princípio da 
transparência e da não discriminação.

Or. de

Alteração 29
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) As instituições e os organismos da 
União Europeia devem dar o exemplo no 
que respeita à reutilização de informações 
do setor público, transformando, deste 
modo, a gestão da informação em todo o 
setor público, promovendo práticas de 
excelência e desenvolvendo soluções 
tecnológicas inovadoras.

Or. en

Alteração 30
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) A aplicação da diretiva é alargada 
aos governos regionais e às autoridades 
locais, que constituem uma fonte 
particularmente considerável de dados de 
serviço público. 

Or. en
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Alteração 31
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos 
compatíveis com a leitura por máquina, 
sempre que possível e adequado 
juntamente com os respetivos metadados, 
num formato que garanta a 
interoperabilidade, por exemplo 
respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da 
informação geográfica nos termos da 
Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2007, que estabelece uma infra-estrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (Inspire)23.

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos 
compatíveis com a leitura por máquina, 
sempre que possível e adequado 
juntamente com os respetivos metadados,
utilizando, quando possível, normas 
abertas, num formato que garanta a 
interoperabilidade, por exemplo 
respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da 
informação geográfica nos termos da 
Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2007, que estabelece uma infra-estrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (Inspire)23.

Or. en

Alteração 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos 
compatíveis com a leitura por máquina, 
sempre que possível e adequado 
juntamente com os respetivos metadados, 
num formato que garanta a 
interoperabilidade, por exemplo 

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos 
tecnologicamente neutros e compatíveis 
com a leitura por máquina, sempre que 
possível e adequado juntamente com os 
respetivos metadados, num formato que 
garanta a interoperabilidade, por exemplo 
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respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da
informação geográfica nos termos da 
Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2007, que estabelece uma infraestrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (Inspire)22.

respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da 
informação geográfica nos termos da 
Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2007, que estabelece uma infraestrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (Inspire)22.

Or. de

Alteração 33
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos 
compatíveis com a leitura por máquina, 
sempre que possível e adequado 
juntamente com os respetivos metadados, 
num formato que garanta a 
interoperabilidade, por exemplo 
respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da 
informação geográfica nos termos da 
Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2007, que estabelece uma infraestrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (Inspire)23.

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos
tecnologicamente neutros e compatíveis 
com a leitura por máquina, sempre que 
possível e adequado juntamente com os 
respetivos metadados, num formato que 
garanta a interoperabilidade, por exemplo 
respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da 
informação geográfica nos termos da 
Diretiva 2007/2/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 14 de março de 
2007, que estabelece uma infraestrutura de 
informação geográfica na Comunidade 
Europeia (Inspire)23.

Or. en

Alteração 34
Amelia Andersdotter
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Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Um documento deve ser 
considerado documento legível por 
máquina se revestir o formato de um 
ficheiro estruturado para permitir a 
identificação, o reconhecimento e a 
extração fáceis de dados de interesse pelas 
aplicações de software. Os dados 
codificados em ficheiros estruturados em 
formatos legíveis por máquina são dados 
legíveis por máquina. Os formatos legíveis 
por máquina podem ou não existir 
enquanto normas abertas formais. Os
documentos codificados num formato de 
ficheiro que limite tal tratamento 
automático, devido ao facto de os dados 
não poderem ser extraídos ou facilmente 
extraídos desses documentos, não devem 
ser considerados documentos em formato 
legível por máquina. Sempre que 
adequado, os Estados-Membros devem 
incentivar a utilização de formatos 
abertos, legíveis por máquina.

Or. en

Alteração 35
Sajjad Karim

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 
excecionalmente justificado segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis. Deverá, nomeadamente, ser 

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela disponibilização e pela 
autorização da reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais. Contudo,
deverá, nomeadamente, ser tida em 
consideração a necessidade de não entravar 
o normal funcionamento dos organismos 
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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.

do setor público que cobrem uma parte 
substancial dos seus custos relacionados 
com o desempenho da sua missão de
serviço público ou de qualquer atividade 
particular abrangida pela sua missão de 
serviço público, nem o normal 
funcionamento das bibliotecas, dos 
museus e dos arquivos. Esses organismos 
do setor público devem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores pela 
reutilização. A receita total proveniente do 
fornecimento e da autorização de 
reutilização de documentos não pode 
exceder o custo da sua recolha, produção, 
reprodução e divulgação, acrescido de 
uma rentabilidade razoável do 
investimento. O ónus da prova de que os 
encargos se baseiam nos custos e respeitam 
os critérios pertinentes deverá caber ao 
organismo público que cobra pela 
reutilização de documentos.

Or. en

Alteração 36
Salvador Sedó i Alabart

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 
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 

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela disponibilização e pela 
autorização da reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais. Contudo,
deverá, nomeadamente, ser tida em 
consideração a necessidade de não entravar 
o normal funcionamento dos organismos 
do setor público que necessitam de cobrar
uma parte substancial dos seus custos 
relacionados com o desempenho da sua 
missão de serviço público, nem o normal 
funcionamento das bibliotecas, dos 
museus e dos arquivos. Esses organismos 
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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.

do setor público devem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores pela
reutilização. Tais emolumentos superiores 
aos custos marginais devem ser fixados 
segundo critérios objetivos, transparentes 
e verificáveis e a receita total proveniente 
do fornecimento e da autorização de 
reutilização de documentos não pode 
exceder o custo da sua recolha, produção, 
reprodução e divulgação, acrescido de 
uma rentabilidade razoável do 
investimento. O ónus da prova de que os 
encargos se baseiam nos custos e respeitam 
os critérios pertinentes deverá caber ao 
organismo público que cobra pela 
reutilização de documentos.

Or. en

Alteração 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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 
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 

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais de 
reprodução, disponibilização e difusão,
exceto quando 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.
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caber ao organismo público que cobra 
pela reutilização de documentos.

Or. de

Alteração 38
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

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

Or. ro

Alteração 39
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Considerando 13
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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, sempre que seja praticável, 
impõem condições aos reutilizadores, 
como a indicação da fonte. 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.

Or. da

Alteração 40
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(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 
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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.

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, que possibilitem a 
reutilização livre, inclusivamente a 
reutilização comercial.

Or. en

Alteração 41
Adina-Ioana Vălean

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 dos 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,
exige a supervisão por um organismo 
imparcial e competente, autorizado a 
rever qualquer decisão de reutilização
emitida por um organismo do setor 
público. Para garantir a coerência entre 
abordagens a nível da União, a 
coordenação entre esses organismos deve 
ser incentivada, em especial através do 
intercâmbio de informações sobre as 
melhores práticas e as políticas de 
reutilização dos dados.

Or. en

Alteração 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 14
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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 dos 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, 
exige um exame por autoridades 
competentes em matéria de reutilização de 
informações do setor público. Compete aos 
Estados-Membros delegar esta tarefa à 
autoridade respetiva. 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. de

Justificação

A criação de uma autoridade regulamentar independente opõe-se aos esforços dos 
Estados-Membros de redução da burocracia e de consolidação orçamental e intervém 
profundamente, de modo desnecessário, na autonomia dos Estados-Membros em matéria de 
organização.

Alteração 43
Béla Kovács

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Atendendo a que os objetivos da 
presente diretiva, nomeadamente facilitar a 
criação de produtos e serviços de 
informação à escala da União com base nos 
documentos do setor público, garantir a 
efetiva utilização transnacional de 
documentos do setor público por empresas 
privadas em produtos e serviços de 
informação de valor acrescentado e limitar 

(15) Atendendo a que os objetivos da 
presente diretiva, nomeadamente facilitar a 
criação de produtos e serviços de 
informação à escala da União com base nos 
documentos do setor público, garantir a 
efetiva utilização transnacional de 
documentos do setor público por empresas 
privadas, com destaque para as pequenas 
e médias empresas, em produtos e serviços 
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as distorções da concorrência no mercado 
da União, não podem ser cabalmente 
realizados pelos Estados-Membros, sendo 
mais suscetíveis de ser realizados a nível 
da União, dado o alcance intrinsecamente 
pan-europeu da ação proposta, a União 
pode adotar medidas em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.° do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não ultrapassa o 
que é necessário para alcançar esses 
objetivos.

de informação de valor acrescentado e 
limitar as distorções da concorrência no 
mercado da União, não podem ser 
cabalmente realizados pelos 
Estados-Membros, sendo mais suscetíveis 
de ser realizados a nível da União, dado o 
alcance intrinsecamente pan-europeu da 
ação proposta, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.° 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente diretiva não 
ultrapassa o que é necessário para alcançar 
esses objetivos.

Or. en

Alteração 44
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os documentos e as obras, 
nomeadamente as produções áudio e 
audiovisuais, produzidas por organismos 
de radiodifusão de serviço público e 
outros organismos ou as suas filiais, com 
vista ao cumprimento das suas funções de 
radiodifusão de serviço público, devem 
ser, por princípio, reutilizáveis. A 
possibilidade de acesso e reutilização no 
que se refere a tais documentos 
financiados por fundos públicos, 
contribuirá particularmente para 
estimular a produção de conteúdos 
criativos derivados e proporcionará um 
novo ciclo de vida às obras que se 
encontram nos arquivos dos organismos 
públicos de radiodifusão.

Or. en
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Alteração 45
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Cada Estado-Membro deve 
assegurar uma disponibilização fácil das 
informações do serviço público através de 
um ponto de acesso central, como um 
portal de ISP, garantido, desta forma, que 
os conjuntos de dados sejam facilmente 
encontrados e explorados, tanto a nível 
nacional, como transnacional. A 
Comissão Europeia deve criar um 
depósito central europeu que contenha as 
informações do seu próprio serviço 
público e que funcione como ponto de 
acesso aos portais de ISP nacionais.

Or. en

Alteração 46
Adina-Ioana Vălean

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 
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 

(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 do organismo 
imparcial. Para garantir a coerência entre 
abordagens a nível da União, a 
coordenação entre os organismos 
imparciais deve ser incentivada, em 
especial através do intercâmbio de 
informações sobre as melhores práticas e 
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as políticas de reutilização dos dados. as políticas de reutilização dos dados.

Or. en

Alteração 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deve prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação 
coerente da diretiva, dando orientações, 
em especial sobre os preços a cobrar e o 
cálculo dos custos, as condições 
recomendadas de concessão de licenças e 
os formatos, após consulta das partes 
interessadas.

(18) A Comissão deve prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação 
coerente da diretiva, apresentando 
propostas, em especial sobre os preços a 
cobrar e o cálculo dos custos, as condições 
recomendadas de concessão de licenças e 
os formatos, após consulta das partes 
interessadas.

Or. de

Alteração 48
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Comissão deve prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação 
coerente da diretiva, dando orientações, em 
especial sobre os preços a cobrar e o 
cálculo dos custos, as condições 
recomendadas de concessão de licenças e 
os formatos, após consulta das partes 
interessadas.

(18) A Comissão pode prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação 
coerente da diretiva, dando orientações, em 
especial sobre os preços a cobrar e o 
cálculo dos custos, as condições 
recomendadas de concessão de licenças e 
os formatos, após consulta das partes 
interessadas.

Or. en
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Alteração 49
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No n.º 2, a alínea b) passa a ter a 
seguinte redação:
"b) Documentos cujos direitos de 
propriedade intelectual sejam detidos 
por terceiros, nomeadamente documentos 
que se encontrem na posse de bibliotecas 
universitárias e cujos direitos de 
propriedade intelectual sejam detidos pela 
universidade;".

Or. en

Justificação

Esta alteração visa esclarecer o facto de a diretiva não ser aplicável a documentos que se 
encontrem na posse de uma biblioteca inserida na universidade que detém os direitos de 
propriedade intelectual (DPI) relativos a esses documentos. A universidade e as suas 
bibliotecas podem constituir uma entidade jurídica única. Sem esta alteração, a exclusão dos 
documentos sujeitos a DPI de terceiros não se aplicaria aos casos em que uma biblioteca 
esteja na posse de um documento cujos DPI sejam detidos pela universidade, porquanto a 
universidade não seria uma entidade separada (isto é, terceira).

Alteração 50
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No n.º 2, é suprimida a alínea d).

Or. en
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Alteração 51
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

‘(e) Documentos na posse de 
estabelecimentos de ensino e investigação, 
como instalações de investigação, 
incluindo, quando pertinente,
organizações criadas com vista à 
transferência dos resultados da 
investigação, escolas e universidades (com 
exceção das bibliotecas universitárias, 
relativamente aos documentos, exceto os 
de investigação, protegidos por direitos de 
propriedade intelectual de terceiros) e;»

"e) Documentos na posse de 
estabelecimentos de ensino e investigação, 
incluindo organizações criadas com vista à 
transferência dos resultados da 
investigação, escolas e universidades (com 
exceção das bibliotecas universitárias, 
relativamente aos documentos, exceto os 
de investigação, protegidos por direitos de 
propriedade intelectual de terceiros) e;"

Or. en

Alteração 52
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 2-A) (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) No n.º 2 do artigo 2.º, é aditada, 
após a alínea e), uma alínea com a 
seguinte redação:
"e-A) Documentos na posse de arquivos, 
museus ou bibliotecas (incluindo 
bibliotecas universitárias) de caráter 
religioso particularmente sensível ou 
relativos a conhecimentos tradicionais;"
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Or. en

Justificação

Deve garantir-se que os estabelecimentos culturais que detenham material de caráter 
religioso particularmente sensível ou relativo a conhecimentos tradicionais possam abordar 
a reutilização de tal material de modo ético.

Alteração 53
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 3
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

‘(f) Documentos na posse de instituições 
culturais, exceto museus, bibliotecas e 
arquivos;»

"f) Documentos na posse de instituições 
culturais, exceto museus, bibliotecas, 
organismos públicos encarregados da 
gestão de estações arqueológicas e de 
sítios culturais, e arquivos;"

Or. en

Alteração 54
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No artigo 1.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:
"3. A presente diretiva assenta nos 
regimes de acesso existentes nos 
Estados-Membros e não os prejudica."

Or. en
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Alteração 55
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 5-A) (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 1 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

"5-A. Os organismos públicos devem 
assegurar que o acesso às informações do 
setor público e a sua reutilização sejam 
conformes à legislação comunitária 
relativa à proteção de dados."

Or. en

Alteração 56
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. No artigo 2.°, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:
"1. "Organismo do setor público" 
significa o Estado, as autoridades 
regionais ou locais, os organismos de 
direito público e as associações formadas 
por uma ou mais autoridades ou por um 
ou mais organismos de direito público, 
bem como quaisquer empresas 
encarregadas da gestão de serviços de 
interesse económico geral (SIEG);".

Or. en
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Justificação

Este aditamento tem particular relevância, nomeadamente no que respeita às informações 
relativas aos transportes públicos e à saúde.

Alteração 57
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-B (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. No artigo 2.º, n.º 2, a alínea a) passa 
a ter a seguinte redação:
"a) Criado para satisfazer 
especificamente necessidades de 
interesse geral, sem caráter 
exclusivamente industrial ou comercial;
e”.

Or. en

Alteração 58
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1-C (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

1-C. No artigo 2.º (Definições), n.º 3, a 
alínea a) passa a ter a seguinte redação:
a) Qualquer conteúdo, seja qual for o 
seu suporte (documento escrito em 
suporte papel ou eletrónico, registo 
sonoro, visual ou audiovisual, incluindo 
o código-fonte de software);
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Or. en

Alteração 59
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. “Legíveis por máquina” significa que os 
documentos são estruturados para 
permitirem a extração, de modo 
tecnologicamente neutro, de dados 
individuais de interesse, por aplicações de 
software.

Or. en

Alteração 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) "Legíveis por máquina" significa que os 
documentos são estruturados para 
permitirem a extração, de modo 
tecnologicamente neutro, de dados de 
interesse, por aplicações de software."

Or. de



AM\913765PT.doc 33/73 PE496.525v01-00

PT

Alteração 61
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. «Legíveis por máquina» significa que 
um documento digital é estruturado de tal 
forma que permita a identificação fiável, 
por aplicações de software, de declarações 
de facto e da respetiva estrutura interna.

Or. en

Alteração 62
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-A. As empresas encarregadas da 
gestão de serviços de interesse económico 
geral são definidas na Decisão da 
Comissão, de 28 de novembro de 2005, 
relativa à aplicação do artigo 106.º, n.º 2, 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia aos auxílios estatais sob 
a forma de compensação de serviço 
público concedidos a certas empresas 
encarregadas da gestão de serviços de 
interesse económico geral. Os documentos 
abrangidos por essa diretiva são os 
documentos em estreita relação com a 
gestão de serviços de interesse económico 
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geral.".

Or. en

Justificação

Definição em conformidade com a legislação da UE.

Alteração 63
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
6-A. "Documentos de acesso geral" 
significa documentos acessíveis em 
conformidade com as regras nacionais 
relativas ao acesso aos documentos. Tal 
inclui, quando aplicável, documentos na 
posse de organizações privadas que 
acometem uma tarefa pública.

Or. en

Alteração 64
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-B. "Norma formal" significa uma 
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norma codificada em forma escrita, que 
pormenoriza as especificações dos 
requisitos relativos à criação de software 
interoperável destinado à gestão dos 
ficheiros.

Or. en

Alteração 65
Amelia Andersdotter

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-C. "Formato aberto" significa que a 
especificação de formato é detida por uma 
organização sem fins lucrativos, que não 
requer o pagamento de quotas de adesão 
para adquirir a qualidade de membro; o 
seu desenvolvimento contínuo tem lugar 
com base num processo decisório aberto e 
disponibilizado a todas as partes 
interessadas; o documento de 
especificação do formato é disponibilizado 
gratuitamente; a propriedade intelectual 
da norma é disponibilizada 
irrevogavelmente, numa base livre do 
pagamento de direitos.".

Or. en

Alteração 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
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Diretiva 2003/98/CE
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
documentos referidos no artigo 1.º sejam 
reutilizáveis para fins comerciais ou não 
comerciais, de acordo com as condições 
estipuladas nos capítulos III e IV.

(1) Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
documentos de organismos públicos
referidos no artigo 1.º sejam reutilizáveis 
para fins comerciais ou não comerciais, de 
acordo com as condições estipuladas nos 
capítulos III e IV, desde que se trate de 
documentos acessíveis nos termos das 
disposições vigentes nos 
Estados-Membros em matéria de acesso a 
informações do setor público. Esses 
documentos são divulgados, sempre que 
possível, em formatos tecnologicamente 
neutros e legíveis por máquina.

Or. de

Alteração 67
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
documentos referidos no artigo 1.º sejam 
reutilizáveis para fins comerciais ou não 
comerciais, de acordo com as condições 
estipuladas nos capítulos III e IV.

(1) Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
documentos dos organismos do setor 
público referidos no artigo 1.º sejam 
reutilizáveis para fins comerciais ou não 
comerciais, de acordo com as condições 
estipuladas nos capítulos III e IV.

Or. en

Alteração 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
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Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 3
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Relativamente aos documentos sobre os 
quais bibliotecas (incluindo as bibliotecas 
universitárias), museus e arquivos sejam 
titulares de direitos de propriedade 
intelectual, os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que seja permitida a 
sua reutilização, tais documentos sejam 
reutilizáveis para fins comerciais ou não 
comerciais, de acordo com as condições 
estipuladas nos capítulos III e IV.

(2) Relativamente aos documentos sobre os 
quais bibliotecas (incluindo as bibliotecas 
universitárias), museus e arquivos sejam 
titulares de direitos de propriedade 
intelectual, os Estados-Membros devem 
assegurar que, sempre que seja permitida a 
sua reutilização, tais documentos sejam 
reutilizáveis para fins comerciais ou não 
comerciais, de acordo com as condições 
estipuladas nos capítulos III e IV, desde 
que se trate de documentos acessíveis, nos 
termos das disposições vigentes nos 
Estados-Membros em matéria de acesso a 
informações do setor público. Esses 
documentos são divulgados, sempre que 
possível, em formatos tecnologicamente 
neutros e legíveis por máquina.

Or. de

Alteração 69
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – subponto 2 – parte introdutória
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(2) Ao n.º 4 é aditado o seguinte período: (2) O n.º 4 passa a ter a seguinte redação:

Or. en
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Alteração 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

«As vias de recurso incluem a 
possibilidade de exame por uma autoridade 
investida de poderes regulamentares 
específicos em matéria de reutilização das 
informações do setor público e cujas 
decisões sejam vinculativas para o 
organismo do setor público em questão.»

As vias de recurso incluem a referência à
possibilidade de exame por uma autoridade 
nos Estados-Membros."

Or. de

Justificação

A criação de uma autoridade regulamentar independente opõe-se aos esforços dos 
Estados-Membros de redução da burocracia e de consolidação orçamental e intervém 
profundamente, de modo desnecessário, na autonomia dos Estados-Membros em matéria de 
organização.

Alteração 71
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

As vias de recurso incluem a possibilidade 
de exame por uma autoridade investida de 
poderes regulamentares específicos em 
matéria de reutilização das informações do 
setor público e cujas decisões sejam
vinculativas para o organismo do setor 
público em questão.

Qualquer decisão relativa à reutilização 
deve incluir uma referência às vias de 
recurso, para a eventualidade de o 
requerente querer recorrer da decisão.
As vias de recurso incluem a possibilidade 
de exame por um organismo imparcial de 
revisão, como a autoridade nacional 
responsável em matéria de concorrência, 
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a autoridade nacional responsável pelo 
acesso aos documentos ou a autoridade 
judicial nacional, que tenha competência 
para investigar reclamações em matéria de 
reutilização dos documentos do setor 
público e cujas decisões devem ser tidas 
em conta pelo organismo do setor público 
em questão.

Or. en

Justificação

O termo "organismo imparcial" é mais adequado às circunstâncias regulamentares de vários 
Estados-Membros, do que "autoridade independente". O termo "vinculativas" contém 
determinadas implicações legais e relativas aos recursos, que seriam desproporcionadas. A 
introdução de poderes vinculativos acarreta um acompanhamento reforçado durante a 
transposição e a necessidade de estabelecer vias de recurso adicionais, o que tem 
implicações financeiras e legais desproporcionadas e injustificadas.

Alteração 72
Béla Kovács

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

As vias de recurso incluem a possibilidade 
de exame por uma autoridade investida de
poderes regulamentares específicos em 
matéria de reutilização das informações do
setor público e cujas decisões sejam 
vinculativas para o organismo do setor 
público em questão.

As vias de recurso incluem a possibilidade 
de exame por uma autoridade independente 
que tenha poderes regulamentares em 
matéria de reutilização das informações do 
setor público e cujas decisões sejam 
vinculativas para o organismo do setor 
público em questão.

Or. en

Alteração 73
Adina-Ioana Vălean
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

As vias de recurso incluem a possibilidade 
de exame por uma autoridade investida de 
poderes regulamentares específicos em 
matéria de reutilização das informações do 
setor público e cujas decisões sejam 
vinculativas para o organismo do setor 
público em questão.

As vias de recurso incluem a possibilidade 
de exame por um organismo imparcial
investido de poderes regulamentares 
específicos em matéria de reutilização das 
informações do setor público e cujas 
decisões sejam vinculativas para o 
organismo do setor público em questão.

Or. en

Alteração 74
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No n.º 1, a expressão «por via 
eletrónica» é substituída por «num formato 
legível por máquina e com os respetivos 
metadados.».

(1) No n.º 1, a expressão «por via 
eletrónica» é substituída por «num formato 
legível por máquina e com os respetivos 
metadados, que devem ser, em ambos os 
casos e dentro do possível, conformes com 
normas abertas formais».

Or. en

Alteração 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 5 – n.º 1



AM\913765PT.doc 41/73 PE496.525v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. No n.º 1, a expressão «por via 
eletrónica» é substituída por «num
formato legível por máquina e com os 
respetivos metadados.».

1. O n.º 1 passa a ter a seguinte redação:

'1. “Os organismos públicos 
disponibilizam os seus documentos nos 
formatos ou nas línguas disponíveis e, se 
possível e adequado, em formato 
tecnologicamente neutro, legível por 
máquina e com os respetivos metadados. 
Tal não obriga os organismos públicos a 
emitir novamente, a digitalizar, a tornar 
tecnologicamente neutros e legíveis por 
máquina ou a adaptar os documentos 
para satisfazerem o pedido, nem obriga à 
disponibilização de extratos de 
documentos, se esse facto implicar um 
encargo desproporcionado que pode ser 
resolvido com a simples manipulação.”

Or. de

Alteração 76
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) No n.º 1, a expressão «por via 
eletrónica» é substituída por «num 
formato legível por máquina e com os 
respetivos metadados.».

(1) No artigo 5.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

Os organismos do setor público devem 
disponibilizar os seus documentos em 
qualquer formato ou linguagem em que 
já existam, sempre que possível e 
adequado, num formato legível por 
máquina, baseado em normas abertas e 
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com os respetivos metadados. Os 
documentos criados após a entrada em 
vigor da presente Diretiva devem, em 
princípio, ser disponibilizados em formato 
legível por máquina. Tal não dá origem a 
uma obrigação nos casos em que a 
adaptação dos documentos existentes, 
nomeadamente a disponibilização de 
extratos, implique um esforço 
desproporcionado, segundo critérios 
transparentes, objetivos e verificáveis.

Or. en

Alteração 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que forem cobrados 
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.

1. Sempre que possível, os documentos 
devem ser disponibilizados a custo zero. 
Sempre que forem cobrados 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.

Or. en

Alteração 78
Sajjad Karim

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



AM\913765PT.doc 43/73 PE496.525v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que forem cobrados 
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.

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

Or. en

Justificação

A omissão da "recolha" e "produção" nesta disposição não é coerente com os custos 
eventualmente incorridos neste domínio.  A alteração proposta assegura a coerência com o 
artigo 6.º, n.º 4.

Alteração 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(1) Sempre que forem cobrados 
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.»

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

Or. de

Alteração 80
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que forem cobrados 
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.

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

Or. en

Alteração 81
Béla Kovács

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial 
dos custos de funcionamento relacionados 
com o desempenho da sua missão de 
serviço público com receitas provenientes 
da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual, os organismos do 
setor público podem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de 
documentos, segundo critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis, sempre que o 
interesse público o aconselhe e com o 
assentimento da autoridade independente 
referida no artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente 
artigo.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O número é redigido de forma inexata. O termo "casos excecionais" não contém qualquer 
explicação. Além disso, o facto de permitir aos organismos do setor público que cobrem 
emolumentos superiores aos custos marginais pela reutilização de documentos poderá 
acarretar custos adicionais e proibitivos para as PME.

Alteração 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

(2) Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial 
dos custos de funcionamento relacionados 
com o desempenho da sua missão de 
serviço público com receitas provenientes 
da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual, os organismos do 
setor público podem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de 
documentos, segundo critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis, sempre que o 
interesse público o aconselhe e com o 
assentimento da autoridade independente 
referida no artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente 
artigo.»

(2) O n.º 1 não é aplicável a:

(a) Casos excecionais em que os 
organismos públicos são aconselhados a 
obter lucros para cobrir uma parte 
substancial dos custos decorrentes do 
desempenho das suas funções de serviço 
público;
(b) Bibliotecas (incluindo bibliotecas 
universitárias), museus e arquivos.

Or. de
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Justificação

Em caso de reutilização industrial, os organismos públicos deverão poder cobrar 
emolumentos destinados a cobrir os encargos decorrentes da transmissão de dados, a fim de 
evitar efeitos adversos na qualidade da informação do setor público e na capacidade de 
investimento. As bibliotecas (incluindo as bibliotecas universitárias), os museus e os arquivos 
devem ser responsáveis pelo financiamento parcial do seu funcionamento. A perda dessa 
receita implicará défices elevados para o orçamento da cultura dos Estados-Membros.

Alteração 83
Salvador Sedó i Alabart

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial 
dos custos de funcionamento relacionados 
com o desempenho da sua missão de 
serviço público com receitas provenientes 
da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual, os organismos do 
setor público podem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de 
documentos, segundo critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis, sempre que o 
interesse público o aconselhe e com o 
assentimento da autoridade independente 
referida no artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente 
artigo.

2. O n.º 1 não é aplicável a:

a) Organismos do setor público que 
devem gerar receitas para cobrir uma 
parte substancial dos custos de recolha, 
produção, reprodução e divulgação de 
documentos.
b) Bibliotecas (incluindo bibliotecas 
universitárias), museus e arquivos.

Or. en
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Alteração 84
Sajjad Karim

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial 
dos custos de funcionamento relacionados 
com o desempenho da sua missão de 
serviço público com receitas provenientes 
da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual, os organismos do 
setor público podem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de 
documentos, segundo critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis, sempre que o 
interesse público o aconselhe e com o 
assentimento da autoridade independente 
referida no artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente
artigo.

2. O n.º 1 não é aplicável a organismos do 
setor público que geram receitas para
cobrirem uma parte substancial dos custos 
de funcionamento relacionados com o 
desempenho da sua missão de serviço 
público ou de qualquer atividade 
individual que se insira no âmbito da sua 
missão pública. Esta exclusão deve ser 
aplicada sem prejuízo do disposto no n.º 4 
do presente artigo.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, o número de organismos que devem gerar receitas através da 
reprodução de informações do setor público é substancial. Esta redação proporciona mais 
clareza do que a proposta pela Comissão Europeia.  As limitações são enunciadas no n.º 4 do 
presente artigo.

Alteração 85
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial 
dos custos de funcionamento relacionados 
com o desempenho da sua missão de 
serviço público com receitas provenientes 
da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual, os organismos do 
setor público podem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de 
documentos, segundo critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis, sempre que o 
interesse público o aconselhe e com o 
assentimento da autoridade independente 
referida no artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo 
do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente 
artigo.

2. Em casos excecionais, a autoridade 
independente pode permitir 
expressamente aos organismos do setor 
público que constituam uma parte 
substancial do seu orçamento operacional 
por via de receitas provenientes das ISP, 
que cubram emolumentos superiores aos 
custos marginais pelos custos da recolha, 
produção, reprodução e/ou divulgação de 
documentos. Tais exceções devem ser 
concedidas, caso a caso, pela autoridade 
independente, sempre que o interesse 
público o aconselhe e segundo critérios 
objetivos, transparentes e verificáveis, e 
sem prejuízo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
presente artigo, e devem ser revistas de
três em três anos.

Or. en

Alteração 86
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial dos 
custos de funcionamento relacionados com 
o desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos seus direitos de propriedade 
intelectual, os organismos do setor público 
podem ser autorizados a cobrar 
emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de documentos, 
segundo critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis, sempre que o interesse 
público o aconselhe e com o assentimento 

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial dos 
custos de funcionamento relacionados com 
o desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos seus direitos de propriedade 
intelectual, os organismos do setor público 
podem ser autorizados a cobrar 
emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de documentos, 
segundo critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis, sempre que o interesse 
público o aconselhe e com o assentimento 
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da autoridade independente referida no 
artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo.

do organismo imparcial referido no artigo 
4.º, n.º 4, e sem prejuízo do disposto nos 
n.ºs 3 e 4 do presente artigo.»

Or. en

Alteração 87
Franck Proust

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

Texto da Comissão Alteração

2. Em casos excecionais, nomeadamente 
quando cobrirem uma parte substancial
dos custos de funcionamento relacionados 
com o desempenho da sua missão de 
serviço público com receitas provenientes 
da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual, os organismos do
setor público podem ser autorizados a 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de documentos, 
segundo critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis, sempre que o interesse 
público o aconselhe e com o assentimento 
da autoridade independente referida no 
artigo 4.º, n.º 4, e sem prejuízo do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo.

2. Quando cobrirem uma parte dos custos 
de funcionamento relacionados com o 
desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos seus direitos de propriedade 
intelectual, os organismos do setor público 
podem ser autorizados a cobrar 
emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização de documentos, 
segundo critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis, sempre que o interesse 
público o aconselhe e com o assentimento 
da autoridade referida no artigo 4.º, n.º 4, e 
sem prejuízo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
presente artigo.

Or. fr

Alteração 88
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
as bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos podem 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela a reutilização dos 
documentos que estão na sua posse.

Suprimido

Or. en

Alteração 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, 
as bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos podem 
cobrar emolumentos superiores aos custos 
marginais pela a reutilização dos 
documentos que estão na sua posse.»

Suprimido

Or. de

Alteração 90
Franck Proust

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, as 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 

3. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 2, as 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
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museus e arquivos podem cobrar 
emolumentos superiores aos custos 
marginais pela a reutilização dos 
documentos que estão na sua posse.

museus e arquivos podem cobrar 
emolumentos superiores aos custos 
marginais pela reutilização dos 
documentos que estão na sua posse. Estes 
emolumentos são fixados segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis e com o assentimento da 
autoridade independente referida no 
artigo 4.º, n.º 4. A autoridade tem em 
conta a flexibilidade destes 
estabelecimentos no que respeita à gestão 
da sua grelha tarifária.

Or. fr

Alteração 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 4

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, com a seguinte redação:
‘4. Sempre que forem cobrados 
emolumentos nos termos do n.º 2, o total 
dos emolumentos deve ser determinado 
com base em critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis e a receita 
total proveniente da disponibilização de 
documentos e da autorização da sua 
reutilização não poderá exceder o custo 
da produção, reprodução, 
disponibilização e divulgação, com uma 
rentabilidade razoável do investimento. Os 
emolumentos nos termos dos n.ºs 1 e 2 
deverão basear-se nos custos durante o 
exercício contabilístico normal e ser 
calculados de harmonia com os princípios 
contabilísticos aplicáveis aos organismos 
do setor público interessados.
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Or. de

Alteração 92
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 4

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, com a seguinte redação:
Sempre que forem cobrados 
emolumentos nos termos dos n.ºs 3 e 4, a 
receita total proveniente do 
fornecimento e da autorização de 
reutilização de documentos não poderá 
exceder o custo da sua recolha, 
produção, reprodução e divulgação, 
acrescido de uma rentabilidade razoável 
para o investimento. Os emolumentos 
deverão basear-se nos custos durante o 
exercício contabilístico normal e ser 
calculados de harmonia com os 
princípios contabilísticos aplicáveis aos 
organismos do setor público 
interessados.

Or. en

Justificação

Os emolumentos aqui referidos estão relacionados com os que constam dos n.ºs 2 e 3 (e, por 
conseguinte, não se limitam aos custos marginais). Neste caso, conforme decorre claramente 
do n.º 4, os emolumentos estão sujeitos a dois requisitos principais: o rendimento total não 
deve exceder o custo de recolha, produção, reprodução e divulgação, acrescido de uma 
rentabilidade razoável do investimento e devem basear-se nos custos durante o respetivo 
exercício contabilístico.

Alteração 93
Salvador Sedó i Alabart
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

(2) Sempre que forem cobrados 
emolumentos nos termos do n.º 2, o seu 
montante total deve ser fixado 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, conservação e 
compensação de direitos, acrescido de 
uma rentabilidade razoável do 
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 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 2-A) (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Após o n.º 4 é inserido um novo 
número, com a seguinte redação:
“4-A. Cabe aos Estados-Membros a 
nomeação de uma autoridade nacional 
competente e especializada que avalie o 
cumprimento dos critérios, enunciados no 
n.º 4, aplicáveis ao cálculo dos custos.”
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Or. de

Alteração 95
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 2-A) (nova)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) É aditado o seguinte número:
"4-A. Os Estados-Membros devem 
designar o organismo ou os organismos 
adequados, diferentes do próprio 
organismo do setor público, competentes 
para estabelecer os critérios para a 
cobrança de emolumentos superiores aos 
custos marginais, conforme definidos no 
n.º 4."

Or. en

Alteração 96
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 3
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(3) É aditado um novo n.º 5, com a 
seguinte redação:

Suprimido

O ónus da prova de que os emolumentos 
são conformes ao disposto no presente 
artigo cabe ao organismo público que 
cobra pela reutilização.

Or. en
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Alteração 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – subponto 3
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

«O ónus da prova de que os emolumentos 
são conformes ao disposto no presente 
artigo cabe ao organismo público que 
cobra pela reutilização.»

Suprimido

Or. de

Alteração 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
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.º (Transparência), o 
terceiro período passa a ter a seguinte 
redação:

“O organismo do setor público em 
questão deve indicar ainda quais os 
fatores que serão tidos em conta no 
cálculo dos preços, nos termos do artigo 
6.º.”

Or. de
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Alteração 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8 – subponto 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.»

‘1. Os organismos do setor público podem 
autorizar a reutilização de documentos sem 
condições, ou impor condições, sempre que 
adequado através de uma licença que 
regulamente as questões relevantes. Essas 
condições não devem restringir 
desnecessariamente as possibilidades de 
reutilização e não devem ser utilizadas para 
limitar a concorrência.»

Or. de

Alteração 100
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8 – subponto 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.

"1. Os organismos do setor público podem 
autorizar a reutilização sem condições para 
utilização não comercial ou impor 
condições, como a indicação da fonte, 
sempre que adequado através de uma 
licença. No caso da utilização para fins 
comerciais, deve ser requerida uma 
condição mínima da indicação da fonte. 
Essas condições não devem restringir 
desnecessariamente as possibilidades de 
reutilização e não devem ser utilizadas para 
limitar a concorrência."
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Or. en

Justificação

Se os dados públicos forem utilizados para produtos comerciais, tal deve ser citado na 
documentação de apoio. Por exemplo, deve ser indicado se os dados cartográficos públicos 
são utilizados num sistema privado de navegação rodoviária. As empresas devem ter a 
obrigação de divulgar este tipo de informações nos manuais ou nos acordos de licença, de 
modo a que os consumidores saibam que nem todos os dados utilizados são de natureza 
exclusiva. A exigência da indicação da fonte não limita, de forma alguma, a sua utilização.

Alteração 101
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8 – subponto 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 exigindo 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.»

Or. da

Alteração 102
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de modalidades práticas que 
facilitem a pesquisa multilingue de 

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de modalidades práticas que 
facilitem a pesquisa multilingue de 



PE496.525v01-00 58/73 AM\913765PT.doc

PT

documentos disponíveis para reutilização, 
tais como inventários, de preferência 
acessíveis em linha e em formato legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação a inventários descentralizados.

documentos disponíveis para reutilização, 
tais como inventários, de preferência 
acessíveis em linha e em formato legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação a inventários descentralizados.

Tal não deve implicar, para os 
organismos do setor público, o dever de 
criar ou adaptar documentos para 
satisfazer o pedido, nem a obrigação de 
fornecer extratos de documentos, caso 
isso envolva um esforço 
desproporcionado, que ultrapasse a 
simples manipulação.

Or. en

Alteração 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de modalidades práticas que 
facilitem a pesquisa multilingue de 
documentos disponíveis para reutilização, 
tais como inventários, de preferência 
acessíveis em linha e em formato legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação a inventários descentralizados.».

Os Estados-Membros devem adotar
modalidades práticas que facilitem a 
pesquisa de documentos disponíveis para
reutilização em toda a União, tais como 
inventários, de preferência acessíveis em 
formato tecnologicamente neutro e legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação aos inventários.»

Or. de

Justificação

A introdução de possibilidades de pesquisa multilingue é pertinente, já sendo atualmente 
oferecida a título voluntário. Contudo, tendo em conta a situação financeira do serviço 
público, a introdução de uma obrigação geral de possibilitar esse tipo de pesquisa também 
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noutras línguas europeias implica encargos desproporcionados.

Alteração 104
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de modalidades práticas que
facilitem a pesquisa multilingue de 
documentos disponíveis para reutilização, 
tais como inventários, de preferência 
acessíveis em linha e em formato legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação a inventários descentralizados.

Os Estados-Membros devem facilitar a 
existência de modalidades práticas de
pesquisa multilingue de documentos 
disponíveis para reutilização, tais como 
inventários, de preferência acessíveis em 
formato tecnologicamente neutro e legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação a inventários.

Or. en

Alteração 105
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de modalidades práticas que 
facilitem a pesquisa multilingue de 
documentos disponíveis para reutilização, 
tais como inventários, de preferência 
acessíveis em linha e em formato legível 
por máquina, dos documentos mais 
importantes, assim como portais com 
ligação a inventários descentralizados.

Os Estados-Membros devem proporcionar
modalidades práticas que facilitem a 
pesquisa de documentos disponíveis para 
reutilização, tais como inventários, de 
preferência acessíveis em linha e em 
formato legível por máquina, dos 
documentos mais importantes, assim como 
portais com ligação a inventários 
descentralizados.
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Or. en

Justificação

A proposta da Comissão de introduzir o termo "multilingue" origina certas preocupações 
relativas às implicações no que se refere aos recursos, bem como aos aspetos práticos da 
aplicação.

Alteração 106
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-A. É inserido o seguinte artigo:
"Artigo 9.º-A
A fim de contribuir para uma aplicação 
coerente do presente artigo, a Comissão 
pode adotar orientações que contenham 
inventários de conjuntos de dados 
recomendados, disponíveis para 
reutilização."

Or. en

Alteração 107
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9-A. No artigo 11.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
'2. Não obstante o disposto no n.º 1, nos 
casos em que seja necessário um direito 
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exclusivo para a prestação de um serviço 
de interesse público, a validade dos 
motivos que tenham conduzido à criação 
do direito exclusivo deve ser objeto de um 
exame anual, exceto quando o 
investimento envolva uma remuneração 
superior a um ano, caso este em que deve 
ser examinada de três em três anos. Os 
acordos exclusivos estabelecidos após a 
entrada em vigor da presente diretiva 
devem ser transparentes e publicitados."

Or. en

Alteração 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

9-A. No artigo 11.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
‘2. Não obstante o disposto no n.º 1, nos 
casos em que seja necessário um direito 
exclusivo para a prestação de um serviço 
de interesse público, a validade desse 
acordo de exclusividade deve ser objeto de 
exame periódico, devendo, em qualquer 
caso, ser revista pelo menos de quatro em 
quatro anos. Os acordos de exclusividade 
estabelecidos após a entrada em vigor da 
presente diretiva devem obedecer aos 
princípios de transparência, devendo ser 
publicitados pelos organismos públicos 
em questão."

Or. de
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Alteração 109
Franck Proust

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

9-A. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), ao n.º 2 é aditado o seguinte 
período:
"Não obstante, sempre que o direito 
exclusivo se refira explicitamente à 
digitalização de documentos e de
informações de caráter cultural, a revisão 
será feita, no máximo, de dez em dez 
anos."

Or. fr

Justificação

As primeiras experiências demonstram que os processos de digitalização são longos e 
onerosos. São casos particulares. Por conseguinte, é necessário prolongar a duração dos 
contratos de exclusividade com vista a estimular uma melhor concorrência, a fim de obter 
uma boa qualidade na prestação desses serviços de interesse geral.

Alteração 110
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. Ao artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:
'2-A. Não obstante o disposto no n.º 1, 
sempre que seja concedido um direito 
exclusivo relacionado com a utilização 
comercial necessária para a digitalização 
de bens culturais, a duração da utilização 
comercial não pode exceder sete anos. 
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Durante esse período, não é necessário 
que o direito exclusivo seja objeto de 
exame. Os acordos exclusivos 
estabelecidos após a entrada em vigor da 
presente diretiva devem ser transparentes 
e publicitados. Quando vigorar um direito 
exclusivo relacionado com a utilização 
comercial preferencial necessária para 
digitalizar recursos culturais, deve ser 
transmitida uma cópia dos recursos 
culturais digitalizados ao organismo do 
setor público como parte desse acordo e 
qualquer cláusula do mesmo será 
considerada nula na medida em que 
limite a reutilização, após a rescisão do 
acordo, de uma cópia digital de um 
recurso cultural que fosse do domínio 
público antes da conclusão do acordo.

Or. en

Alteração 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

9-B. No artigo 11.º, é aditado o seguinte 
parágrafo:
‘2-A. Não obstante o disposto no n.º 1, 
sempre que seja concedido um direito 
exclusivo para a utilização comercial 
necessária para a digitalização de bens 
culturais, a duração da utilização 
comercial não pode exceder sete anos. 
Durante esse período, não é necessário
que o direito exclusivo seja objeto de 
exame. Nos termos do acordo de 
exclusividade, os organismos do setor 
público recebem uma cópia do bem 
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cultural digitalizado e podem torná-la 
acessível ao público para utilização 
posterior após a expiração do acordo. Os 
acordos exclusivos estabelecidos após a 
entrada em vigor da presente diretiva 
devem ser transparentes e publicitados."

Or. de

Alteração 112
Amelia Andersdotter

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. Ao artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Não obstante o disposto nos n.ºs 1 e 
2, sempre que seja concedido um direito 
exclusivo relacionado com a utilização 
comercial necessária para a digitalização 
de bens culturais, o acordo exclusivo não 
pode, em geral, exceder cinco anos. Os 
acordos exclusivos estabelecidos após a 
entrada em vigor da presente diretiva 
devem ser transparentes e publicitados. 
Quando vigorar um direito exclusivo 
relacionado com a utilização comercial 
preferencial necessária para digitalizar 
recursos culturais, deve ser transmitida 
uma cópia dos recursos culturais 
digitalizados ao organismo do setor 
público como parte desse acordo e 
qualquer cláusula do mesmo será 
considerada nula na medida em que 
limite a reutilização, após a rescisão do 
acordo, de uma cópia digital de um 
recurso cultural que fosse do domínio 
público antes da conclusão do acordo.".

Or. en
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Alteração 113
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 9-B (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9-B. Ao artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Quando um direito exclusivo disser 
respeito à utilização comercial 
preferencial necessária para digitalizar 
recursos culturais, o período de tal 
utilização comercial preferencial não deve 
exceder 10 anos e não será objeto de 
revisão. Tais acordos exclusivos, 
estabelecidos após a entrada em vigor da 
presente diretiva, devem ser transparentes 
e publicitados. Quando vigorar um direito 
exclusivo relacionado com a utilização 
comercial preferencial necessária para 
digitalizar recursos culturais, deve ser 
transmitida uma cópia dos recursos 
culturais digitalizados ao organismo do 
setor público como parte desse acordo. 
Todas as cópias digitais devem ser 
disponibilizadas gratuitamente ao público 
após o fim de vigência do acordo para 
direitos exclusivos.

Or. en

Alteração 114
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

10. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), é aditado o seguinte período 
ao n.º 3:

10. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), o n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto 
termo a tais acordos no final do contrato 
ou, em qualquer caso, até 31 de dezembro 
de 20XX [seis anos após a entrada em 
vigor da diretiva].»

"3. Ao expirarem os contratos ou, em 
qualquer caso, até 31 de dezembro de 
2008, será posto termo aos acordos 
exclusivos existentes não abrangidos 
pela derrogação prevista no n.º 2. No que 
respeita aos acordos existentes em que 
participam bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos, 
apenas os acordos concluídos após 1 de 
janeiro de 2012 devem estar sujeitos às 
limitações decorrentes da presente 
diretiva."

Or. en

Alteração 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(10) No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), é aditado o seguinte período 
ao n.º 3:

(10) No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), o n.º 3 passa a ter a seguinte 
redação:

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto termo 
a tais acordos no final do contrato ou, em 
qualquer caso, até 31 de dezembro de 
20XX [seis anos após a entrada em vigor 
da diretiva].»

‘3. Ao expirarem os contratos ou, em 
qualquer caso, até 31 de dezembro de 
2008, será posto termo aos acordos 
exclusivos existentes não abrangidos pela 
derrogação prevista no n.º 2. Nos casos 
que dizem respeito a bibliotecas (incluindo
bibliotecas universitárias), museus e 
arquivos e que não sejam considerados 
casos excecionais nos termos do n.º 2 ou 
do n.º 2-A, será posto termo a tais acordos 
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no final do contrato ou, em qualquer caso, 
até 31 de dezembro de 20XX [dez anos
após a entrada em vigor da diretiva].»»

Or. de

Alteração 116
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10 – parte introdutória
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

10. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), é aditado o seguinte período 
ao n.º 3:

10. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), é aditado o n.º 2-A e o n.º 3 
passa a ter a seguinte redação:

Or. en

Alteração 117
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

10. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), é aditado o seguinte período 
ao n.º 3:

Suprimido

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto 
termo a tais acordos no final do contrato 
ou, em qualquer caso, até 31 de dezembro 
de 20XX [seis anos após a entrada em 
vigor da diretiva].»
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Or. en

Alteração 118
Salvador Sedó i Alabart

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

10. No artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos), é aditado o seguinte período 
ao n.º 3:

Suprimido

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto 
termo a tais acordos no final do contrato 
ou, em qualquer caso, até 31 de dezembro 
de 20XX [seis anos após a entrada em 
vigor da diretiva].»

Or. en

Alteração 119
Sajjad Karim

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto 
termo a tais acordos no final do contrato 
ou, em qualquer caso, até 31 de dezembro 
de 20XX [seis anos após a entrada em 
vigor da diretiva].»

Os acordos em vigor em que participam 
bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos, devem 
ser objeto das limitações decorrentes da 
presente diretiva apenas se tiverem sido 
concluídos após a entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en
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Justificação

Deve ser claro a que "estabelecimentos culturais"se faz referência neste artigo. Além disso, 
há que garantir que as parcerias público-privadas existentes não sejam prejudicadas.

Alteração 120
Ivailo Kalfin

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto termo 
a tais acordos no final do contrato ou, em 
qualquer caso, até 31 de dezembro de 
20XX [seis anos após a entrada em vigor 
da diretiva].»

"Nos casos que envolvem estabelecimentos 
culturais e bibliotecas universitárias, no 
entanto, será posto termo a tais acordos no 
final do contrato."

Or. en

Alteração 121
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – subponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

«Nos casos que envolvem 
estabelecimentos culturais e bibliotecas 
universitárias, no entanto, será posto 
termo a tais acordos no final do contrato 
ou, em qualquer caso, até 31 de dezembro 
de 20XX [seis anos após a entrada em 
vigor da diretiva].»

No que respeita aos acordos existentes, 
em que participam bibliotecas 
(nomeadamente universitárias), museus e 
arquivos, apenas os acordos concluídos 
após 1 de janeiro de 2012 devem estar 
sujeitos às limitações decorrentes da 
presente diretiva."

Or. en
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Alteração 122
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. No artigo 11.°, é aditado o seguinte 
número:
"(3-A) Não obstante o disposto no n.º 1, 
quando um direito exclusivo disser 
respeito à utilização comercial 
preferencial necessária para digitalizar 
recursos culturais, o período de tal 
utilização comercial preferencial não deve 
exceder, em geral, sete anos e não 
necessita de ser objeto de revisão. Os 
acordos exclusivos estabelecidos após a 
entrada em vigor da presente diretiva 
devem ser transparentes e publicitados. 
Quando vigorar um direito exclusivo 
relacionado com a utilização comercial 
preferencial necessária para digitalizar 
recursos culturais, deve ser transmitida 
uma cópia dos recursos culturais 
digitalizados ao organismo do setor 
público como parte desse acordo e 
qualquer cláusula do mesmo será 
considerada nula na medida em que 
limite a reutilização, após a rescisão do 
acordo, de uma cópia digital de um 
recurso cultural que fosse do domínio 
público antes da conclusão do acordo."

Or. en

Alteração 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – parte introdutória
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(12) No artigo 13.º (Exame), a data de 1 de 
julho de 2008 é substituída por [3 anos
após a data de transposição] e é aditado o 
seguinte parágrafo:

(12) No artigo 13.º (Exame), a data de 1 de 
julho de 2008 é substituída por [5 anos
após a data de entrada em vigor] e é 
aditado o seguinte parágrafo:

Or. de

Alteração 124
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12. No artigo 13.º (Exame), a data de 1 de 
julho de 2008 é substituída por [3 anos 
após a data de transposição] e é aditado o 
seguinte parágrafo:

12. No artigo 13.º (Exame), a data de 1 de 
julho de 2008 é substituída por [3 anos 
após a data de transposição]. 

«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).»

Or. da

Alteração 125
Ioannis A. Tsoukalas

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 2-A (novo)



PE496.525v01-00 72/73 AM\913765PT.doc

PT

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 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). A Comissão deve publicar 
anualmente um painel de avaliação, que 
inclua indicadores de desempenho para a 
reutilização de informações do setor 
público.

Or. en

Alteração 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 2-A (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 dois em dois anos à Comissão 
sobre o nível de reutilização das 
informações do setor público, as condições 
em que são disponibilizadas e o trabalho da 
autoridade a que se refere o artigo 4.º, n.º 
4)."

Or. de

Justificação

A aplicação de uma obrigação anual de apresentação de relatórios não é clara, uma vez que 
não se preveem alterações nas questões relacionadas com as obrigações de apresentação de 
relatórios no prazo de um ano e que tal representaria um investimento suplementar 
despropositado para os organismos públicos.
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Alteração 127
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 2-A (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 anual à Comissão sobre o nível de 
reutilização das informações do setor 
público, as condições em que são 
disponibilizadas e o trabalho do organismo 
imparcial a que se refere o artigo 4.º, n.º 
4).

Or. en

Alteração 128
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, no prazo de 18 meses, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

(1) Os Estados-Membros devem adotar e 
publicar, no prazo de 12 meses, as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem comunicar 
imediatamente à Comissão o texto dessas 
disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre as mesmas e a 
presente diretiva.

Or. ro


