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SUGESTÕES

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 sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

Considerações gerais
1. Congratula-se com a Comunicação da Comissão intitulada «Uma estratégia europeia 

para os dados»; salienta que a criação de um espaço único europeu de dados é 
fundamental para assegurar a competitividade global da UE, a soberania digital e a 
prosperidade económica; 

2. Observa que a abordagem da UE em matéria de digitalização deve estar centrada no ser 
humano, orientada para o valor e baseada no conceito de economia social de mercado; 
sublinha que a escolha de uma terceira via para a digitalização não deve significar que a 
UE se torne protecionista; salienta, por conseguinte, que todos os intervenientes de 
países terceiros devem poder continuar a operar no espaço único europeu de dados, 
desde que cumpram as normas éticas, tecnológicas, de proteção da vida privada e de 
segurança da UE;

Princípios sobre «legislar melhor»

3. Considera que a nova estratégia deve ser implementada através de um quadro jurídico 
da UE assente em princípios e propício à inovação, que seja proporcionado e evite 
encargos administrativos desnecessários para as pequenas e médias empresas (PME) e 
as empresas em fase de arranque, estabelecido em combinação com medidas concretas, 
linhas diretrizes, códigos de conduta e programas público-privados, um investimento 
sólido e, se for caso disso, novas leis setoriais específicas;

4. Apela à Comissão para que, antes de tomar quaisquer iniciativas, proceda a uma 
avaliação aprofundada e a um levantamento da legislação em vigor, a fim de determinar 
se são necessários ajustamentos ou requisitos adicionais para apoiar a indústria de dados 
da UE e salvaguardar a concorrência leal para todos os intervenientes afetados, bem 
como para evitar sobreposições jurídicas com uma potencial legislação futura destinada 
a implementar a estratégia europeia para os dados;

Partilha de dados e direitos aos dados

5. Salienta a importância fundamental de promover o acesso das empresas da UE aos 
dados, em especial das PME e das empresas em fase de arranque; considera que a 
partilha voluntária de dados entre empresas, baseada em acordos contratuais justos e 
transparentes e estimulada por incentivos concedidos sob a forma de subvenções e 
benefícios fiscais, contribuiria para alcançar este objetivo; 

6. Afirma que a conclusão voluntária, por empresas da mesma cadeia de abastecimento e 
de diferentes setores, de acordos justos, simples, compreensíveis, seguros, 
interoperáveis e acessíveis relativos à partilha de dados, que monetizem a participação 
dos fornecedores de dados ou permitam regimes de «concessão recíproca», irá acelerar 
ainda mais o desenvolvimento da economia dos dados da UE;
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7. Insta a Comissão a ponderar a possibilidade de definir condições contratuais equitativas, 
com o objetivo de corrigir os desequilíbrios em termos de poder de mercado; sublinha 
que, no âmbito do espaço único europeu de dados, será indispensável permitir que as 
empresas cooperem estreitamente entre si e considera, por conseguinte, que é necessário 
prever salvaguardas e isenções por categoria para a cooperação em matéria de partilha e 
de mutualização de dados, bem como o fornecimento, pela Comissão, de orientações 
adicionais em matéria de direito da concorrência destinadas às empresas;

8. Recomenda que a interoperabilidade seja ainda mais reforçada e que sejam 
estabelecidas normas comuns consensuais, sob a égide da indústria, a fim de garantir 
que os dados possam circular de forma inovadora entre as diferentes máquinas e 
entidades;

9. Afirma que é essencial estabelecer uma distinção entre os regimes jurídicos que dizem 
respeito aos dados pessoais e aqueles que dizem respeito aos dados não pessoais, tendo 
em conta que, muitas vezes, não partilhar quaisquer conjuntos de dados comerciais 
constitui a única opção para as empresas, devido à complexidade das regras em vigor e 
à grande insegurança jurídica quanto à questão de saber se os dados pessoais são 
suficientemente despersonalizados; observa que, na prática, esta distinção pode ser 
difícil de estabelecer, dada a existência de dados mistos, para os quais é necessário 
introduzir regras e abordagens específicas; considera que, para garantir a proteção da 
vida privada, é fundamental incentivar o recurso aos modelos centrados na 
anonimização, que exige uma base jurídica clara e pressupõe uma lista de critérios, bem 
como a outros meios técnicos que garantam a proteção da vida privada, como a 
passagem da partilha de dados para a partilha de cálculos, as interfaces de programação 
de aplicações (IPA), os dados sintéticos e as áreas restritas;

10. Salienta a importância de clarificar os direitos contratuais dos indivíduos e das empresas 
que contribuem para a criação de dados com recurso a máquinas ou outros dispositivos;

Responsabilidade pelos dados

11. Considera que os princípios aplicáveis em matéria de responsabilidade e as regras de 
responsabilidade neutra do ponto de vista tecnológico em vigor estão já adaptadas à 
economia digital e às tecnologias mais emergentes; afirma, no entanto, que, em alguns 
casos, como os casos relacionados com os operadores de sistemas de IA, são necessárias 
novas regras em matéria de responsabilidade que permitam compensar de forma 
adequada as pessoas afetadas;

Direitos de propriedade intelectual, segredos comerciais e a Diretiva Bases de Dados

12. Salienta que a aplicação da estratégia europeia para os dados tem de encontrar um 
equilíbrio entre o fomento de uma utilização e de uma partilha de dados mais 
generalizadas e a proteção dos direitos de propriedade intelectual (DPI), da vida privada 
e dos segredos comerciais; 

13. Considera que a economia digital baseada em dados não requer grandes alterações ao 
quadro existente em matéria de DPI e observa, por conseguinte, que a Comissão deve 
avaliar cuidadosamente quais os ajustamentos jurídicos que se impõem 
verdadeiramente; congratula-se, a este respeito, com a intenção da Comissão de rever a 
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Diretiva Bases de Dados e de clarificar a aplicação da diretiva relativa ao segredo 
comercial;

Competência jurisdicional e direito processual

14. Insta a Comissão a avaliar em que medida a aplicação da legislação de jurisdições 
estrangeiras, como a Lei CLOUD dos Estados Unidos, pode conduzir a insegurança 
jurídica e dar azo a desvantagens para os cidadãos da União aí residentes e as empresas 
da União, bem como a determinar se é necessário tomar medidas a este respeito.


