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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

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

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

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

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística).
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a Diretiva 
2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor público
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0877),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0502/2011),

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

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 25 de abril de 
20121,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e os 
pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão 
da Cultura e da Educação e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

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

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

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

Alteração 1
Proposta de diretiva
Citação 5-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

– Tendo em conta o parecer da 
Autoridade Europeia para a Proteção de 
Dados1, 
______________

                                               
1 JO C 191 de 29.6.2012, p. 129.
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1Parecer da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados, de 18 de abril de 
2012, sobre o "Pacote de Dados Abertos" 
da Comissão Europeia, incluindo a 
proposta de diretiva que altera a Diretiva 
2003/98/CE relativa à reutilização de 
informações do setor público (ISP)

Or. en

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os preços excessivos prejudicam a 
reutilização de informações do setor 
público e dificultam a transparência e o 
envolvimento das PME na melhoria dos 
serviços baseados em informações 
públicas. Os organismos públicos devem 
ser encorajados a garantir, na medida do 
possível, que as taxas relativas à 
informação não excedem os seus custos 
marginais. As informações do setor 
público constituem informações 
recolhidas, ordenadas ou geradas para 
uso interno pelo organismo público, e não 
para reutilização. Por conseguinte, a 
tarifação deve aplicar-se apenas aos 
custos de reprodução e divulgação. Em 
caso de repercussões negativas que afetem 
as receitas financeiras das entidades 
públicas, em consequência de 
rendimentos mais baixos provenientes da 
venda de informações, estas devem ser 
compensadas pelo orçamento central, que 
se considera beneficiar de uma redução 
dos encargos administrativos e do 
incentivo das atividades comerciais.

Or. en
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Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 4
Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, nomeadamente, pela Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo o direito de 
propriedade (artigo 17.º). Nada na presente 
diretiva deverá ser interpretado ou aplicado 
ao arrepio da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem.

(16) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, em especial, na 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia, incluindo o direito à proteção de 
dados pessoais em todos os aspetos da 
vida (artigo 8.º) e o direito de propriedade 
(artigo 17.º). Nada na presente diretiva 
deverá ser interpretado ou aplicado ao 
arrepio da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem.

Or. en

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 18
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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, 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. Por conseguinte, a Comissão 
e os Estados-Membros devem promover o 
intercâmbio transnacional de boas 
práticas e a partilha de conhecimentos 
entre as partes interessadas, os
organismos públicos e as entidades 
reguladoras.

Or. en

Alteração 6
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. 'tecnologicamente neutro' significa 
que o formato eletrónico não deve exigir 
nem pressupor uma determinada 
tecnologia para aceder ao seu conteúdo, 
bem como para o modificar e 
(re)processar";

Or. en

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

2-B. No artigo 2.º, é aditado o seguinte 
número:
"6-B. 'anonimização' significa adotar os 
procedimentos necessários no sentido de 
eliminar, ocultar ou tornar ilegíveis os 
dados pessoais."

Or. en

Alteração 8
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 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, na medida do 
possível, em formatos tecnologicamente 
neutros e legíveis por máquina.

Or. en

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 5 – n.º 1
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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, de uma forma 
tecnologicamente neutra.".

Or. en

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 5 – subponto 1-A) (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A)  É aditado o seguinte número:
"(1-A) Em conformidade com os 
princípios de proteção da vida privada e 
de dados pessoais, considerando que todos 
os documentos contêm dados pessoais, 
como definido na legislação em vigor, os 
organismos públicos devem garantir que 
esses dados são anonimizados antes da 
publicação.".

Or. en

Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto -10 (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-10. No artigo 11.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:
"2. No entanto, nos casos em que seja 
necessário um direito exclusivo para a 
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prestação de um serviço de interesse 
público, a validade dos motivos que 
tenham conduzido à criação do direito
exclusivo deve ser objeto de exame 
periódico por uma autoridade 
independente, devendo, em qualquer 
caso, ser revista de três em três anos. Os 
acordos exclusivos estabelecidos após a 
entrada em vigor da presente diretiva 
devem ser transparentes e 
publicitados.".

Or. en


