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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva inscreve-se no quadro da estratégia digital para a Europa. Na realidade, 
as informações do setor público podem ser utilizadas para o desenvolvimento de novos 
produtos e serviços de conteúdo digital, e contêm um vasto potencial de crescimento que não 
é suficientemente explorado pelos Estados-Membros.

A relatora de parecer congratula-se com a proposta da Comissão Europeia, que vem no 
momento exato, dado que passámos de uma Internet da informação e do conhecimento para 
uma Internet de dados.

No que respeita ao conteúdo da proposta de diretiva, a relatora gostaria de insistir nos 
seguintes pontos na sua Justificação Sucinta:

1. Âmbito da diretiva
Convém acrescentar que os documentos que não estiverem acessíveis por motivos de proteção 
de dados de caráter pessoal se encontram excluídos do âmbito de aplicação da diretiva.

2. Definições
A fim de facilitar a sua reutilização, as informações do setor público devem ser 
disponibilizadas em formatos legíveis por máquina e tecnologicamente neutros. Convirá 
evitar, na medida do possível, que seja necessária uma tecnologia específica para o tratamento 
dos documentos.

3. Taxas
A questão das taxas é uma questão-chave para o sucesso da reutilização das informações do 
setor público. Se o montante das taxas cobradas for demasiado elevado, o custo de 
desenvolvimento de novos produtos e serviços de conteúdo digital será proibitivo para as 
empresas, nomeadamente para as "startups" e as PME. Em contrapartida, certos organismos 
do setor público obtêm uma parte do seu rendimento da exploração dos seus direitos de 
propriedade intelectual.

A relatora de parecer tem consciência do equilíbrio que convirá encontrar entre estes dois 
objetivos: uma reutilização acrescida das informações públicas, por um lado, e o 
financiamento das missões de serviço público de certos organismos, por outro. A relatora 
propõe que se mantenha a possibilidade de certos organismos públicos, bem como as 
bibliotecas, museus e arquivos, cobrarem taxas superiores aos custos marginais de reprodução 
e de disponibilização, com base em critérios objetivos, transparentes e verificáveis e sob 
condição de aprovação pela autoridade nacional competente em matéria de supervisão da 
reutilização das informações no setor público.

4. Autoridade independente encarregada da supervisão da reutilização das informações do 
setor público.
Finalmente, a relatora de parecer considera que a criação de uma nova autoridade 
administrativa não é necessária para a supervisão da reutilização das informações do setor 
público. Os Estados-Membros podem encarregar dessas funções uma autoridade já existente.
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da 
Energia, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 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), 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.

(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. Esta obrigação 
não é aplicável aos documentos que, em 
conformidade com as regras de acesso em 
vigor nos Estados-Membros, não se 
encontrem acessíveis, bem como às 
exceções previstas na presente diretiva.
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Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) 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 relativamente 
aos quais terceiros detenham direitos de 
propriedade intelectual. Se um terceiro 
tiver sido o proprietário inicial de um 
documento detido por bibliotecas 
(nomeadamente universitárias), museus e 
arquivos, estando ainda protegido por 
direitos de propriedade intelectual, o 
documento será considerado, para efeitos 
da presente diretiva, como documento 
sobre o qual terceiros detêm direitos de 
propriedade intelectual.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 10

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 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 nem aos organismos de 
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radiodifusão de serviço público.

Alteração 4

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).

(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 e 
tecnologicamente neutros, 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).

Alteração5

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

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
fixados em função de critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis que 
assegurem igualdade de tratamento e  em 
princípio, ser limitados aos custos 
marginais  de reprodução e de 
disponibilização. Contudo, o facto de 
alguns organismos do setor público
poderem gerar rendimentos que cubram 
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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.

uma parte substancial dos seus custos de 
funcionamento relacionados com o 
desempenho das suas missões de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual deverá, nomeadamente, ser tida 
em consideração . Esses organismos e 
também bibliotecas, museus e arquivos, 
devem poder cobrar taxas que excedam os 
custos marginais de reprodução e de 
disponibilização, e que permitam um 
razoável rendimento pelo investimento. 
Essas taxas deverão ser fixadas segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis que assegurem uma igualdade 
de tratamento. 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.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A fim de eliminar as diferenças que persistem e que vão surgindo entre os Estados-Membros 
em matéria de exploração das informações do setor público, a atribuição de licenças de 
metadados relativos a documentos do setor público deve respeitar as normas de concessão de 
licenças tal como estabelecidas, por exemplo, pela Europeana (ver o comunicado de 
imprensa da Europeana, de 12 de setembro, em http://goo.gl/inTkj).

Alteração 7

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, 
exigem a supervisão por autoridades 
competentes em matéria de reutilização de 
informações do setor público. Os 
Estados-Membros determinam quais as 
autoridades competentes em matéria de 
supervisão da reutilização das 
informações do setor público.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) É necessário garantir que os 
Estados-Membros (ver considerando 19) 

(17) É necessário garantir que os 
Estados-Membros (ver considerando 19) 
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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 
as políticas de reutilização dos dados.

comuniquem à Comissão o nível de 
reutilização das informações do setor 
público, as condições em que são 
disponibilizadas e o trabalho da autoridade 
competente em matéria de supervisão da 
reutilização das 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.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 1 – n.º 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 sujeitos a direitos de 
propriedade intelectual detidos por 
terceiros, incluindo documentos detidos 
por uma biblioteca universitária em que a 
universidade é detentora dos direitos de 
propriedade intelectual;"'

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 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,

«e) Documentos na posse de 
estabelecimentos de ensino e investigação, 
incluindo organizações criadas com vista à 
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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;»

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;»

Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.° 1 – ponto 3-A (novo)
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 1 – n.º 2 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Ao n.º 2 é aditada a seguinte alínea:
(f-A) Aos documentos que, em 
conformidade com o direito dos 
Estados-Membros, não se encontrem 
acessíveis por razões de proteção de dados 
de caráter pessoal. 

Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 2
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 2 – n.º 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 o reconhecimento sem 
ambiguidades e a extração, de modo 
tecnologicamente neutro, de dados de 
interesse, por aplicações de software.

Alteração 13
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – n.º 2
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:
«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.»

'4. 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 de revisão 
independente, como a autoridade 
nacional da concorrência, a autoridade de 
acesso aos documentos ou a autoridade 
judiciária nacional habilitadas a 
investigar denúncias em matéria de 
reutilização dos documentos do setor 
público e cujas decisões devam ser tidas 
em consideração pelo organismo do setor 
público em questão.

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – n.º 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 

'2. Quando organismos do setor público 
gerarem receitas provenientes da 
exploração dos seus direitos de propriedade 
intelectual que cubram uma parte 
substancial dos custos de funcionamento 
relacionados com o desempenho da sua 
missão de serviço público ou uma 
atividade específica na medida em que 
seja abrangida pelas suas missões 
públicas e represente uma parte 
substancial das suas atribuições,  os 
organismos do setor público podem ser 
autorizados a cobrar emolumentos 
superiores aos custos marginais pela 
reutilização de documentos
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nos n.ºs 3 e 4 do presente artigo.»

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 6 – n.º 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.'

'3. Não obstante o disposto no n.º 1 , as 
bibliotecas (nomeadamente universitárias), 
museus,  arquivos e organismos do setor 
público que tenham funções semelhantes 
às supra   podem cobrar emolumentos 
superiores aos custos marginais pela 
reutilização dos documentos que estão na 
sua posse com base em critérios objetivos, 
transparentes e verificáveis e sob 
condição de aprovação pela autoridade 
referida no artigo 4º nº 4.

Alteração 16

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 adotarão disposições
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 e 
tecnologicamente neutro, dos documentos 
mais importantes, assim como portais com 
ligação a inventários descentralizados.».

Alteração 17
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 10
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

10. O artigo 11.º (Proibição de acordos 
exclusivos) passa a ter a seguinte redação: 

(1) É aditado o seguinte número:
"2-A. 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 como a 
digitalização, a validade dos motivos que 
tenham conduzido à criação desse direito 
exclusivo será objeto de revisão periódica, 
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. 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."

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) No final do n.º 3, é aditado o 
seguinte período:

«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 

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

de 20XX [dez anos após a entrada em vigor 
da diretiva].
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