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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os dados são o maior recurso do mundo em matéria de conhecimento e o motor de inovação, 
crescimento e desenvolvimento económico. A utilização e a reutilização de dados têm um 
valor significativo no que se refere à criação e formação de tecnologias novas e crescentes que 
podem facultar algumas respostas para enfrentar desafios sociais importantes, tais como 
alterações climáticas, saúde ou mobilidade, e colocar a União Europeia numa trajetória para a 
soberania digital. O Regulamento Governação de Dados assegura que dados valiosos se 
tornam disponíveis em todos os Estados-Membros, entre empresas, autoridades públicas e até 
chegar ao laboratório de ciências. 

Por conseguinte, é necessário facultar um quadro decisivo para libertar algum do potencial de 
uma maior partilha de dados, assegurando e respeitando, ao mesmo tempo, valores 
fundamentais. 

A relatora realça a importância de criar princípios justos para a reutilização dos dados, bem 
como a necessidade de um registo único na União em vez de 27 registos diferentes e de 
proteger os direitos dos titulares dos dados e das entidades jurídicas. Além disso, a relatora 
considera ser necessário prever a possibilidade de retirar a autorização para uma operação 
específica de tratamento de dados, nomeadamente em caso de utilização abusiva dos dados.

ALTERAÇÕES

Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Os organismos do setor público 
devem respeitar o direito da concorrência 
ao estabelecerem os princípios de 
reutilização dos dados que detêm, evitando 
tanto quanto possível celebrar acordos que 
possam ter por objetivo ou efeito a criação 
de direitos exclusivos de reutilização de 
certos dados. Tais acordos só devem ser 
possíveis quando tal se justifique e seja 
necessário para a prestação de um serviço 
de interesse geral. Pode ser o caso quando 
a utilização exclusiva dos dados é a única 
forma de maximizar os benefícios sociais 
dos mesmos, por exemplo quando existe 
apenas uma entidade (especializada no 

(9) Os organismos do setor público 
devem respeitar o direito da concorrência 
ao estabelecerem os princípios de 
reutilização dos dados que detêm, evitando 
tanto quanto possível celebrar acordos que 
possam ter por objetivo ou efeito potencial 
a criação de direitos exclusivos de 
reutilização de certos dados. Tais acordos 
só devem ser possíveis quando tal se 
justifique e se prove que seja necessário 
para a prestação de um serviço de interesse 
geral. Pode ser o caso quando a utilização 
exclusiva dos dados é a única forma de 
maximizar os benefícios sociais dos 
mesmos, por exemplo quando existe 
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tratamento de um conjunto específico de 
dados) capaz de fornecer o serviço ou o 
produto que permite ao organismo do setor 
público prestar um serviço digital avançado 
de interesse geral. Esses acordos devem, no 
entanto, ser celebrados em conformidade 
com as regras em matéria de contratos 
públicos e ser objeto de revisão periódica 
com base numa análise de mercado, a fim 
de determinar se essa exclusividade 
continua a ser necessária. Além disso, 
esses acordos devem cumprir as regras 
aplicáveis em matéria de auxílios estatais, 
conforme adequado, e devem ser 
celebrados por um período limitado, que 
não deve exceder três anos. A fim de 
garantir a transparência, esses acordos 
exclusivos devem ser publicados em linha, 
independentemente da eventual publicação 
de uma adjudicação de um contrato 
público.

apenas uma entidade (especializada no 
tratamento de um conjunto específico de 
dados) capaz de fornecer o serviço ou o 
produto que permite ao organismo do setor 
público prestar um serviço digital avançado 
de interesse geral. Esses acordos devem, no 
entanto, ser celebrados em conformidade 
com as regras em matéria de contratos 
públicos e ser objeto de revisão periódica 
com base numa análise de mercado, a fim 
de determinar se essa exclusividade 
continua a ser necessária. Além disso, 
esses acordos devem cumprir as regras 
aplicáveis em matéria de auxílios estatais, 
conforme adequado, e devem ser 
celebrados por um período limitado, que 
não deve exceder três anos. A fim de 
garantir a transparência, esses acordos 
exclusivos devem ser publicados, no 
mínimo, dois meses antes da sua entrada 
em vigor, independentemente da eventual 
publicação de uma adjudicação de um 
contrato público.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Devem ser estabelecidas condições 
para a reutilização de dados protegidos 
aplicáveis aos organismos do setor público 
competentes nos termos do direito nacional 
para autorizar a reutilização, sem 
prejudicar os direitos ou obrigações 
relativas ao acesso a esses dados. Estas 
condições devem ser não discriminatórias, 
proporcionadas e objetivamente 
justificadas e não podem restringir a 
concorrência. Em especial, os organismos 
do setor público que autorizam a 
reutilização devem dispor dos meios 
técnicos necessários para assegurar a 

(11) Devem ser estabelecidas condições 
para a reutilização de dados protegidos 
aplicáveis aos organismos do setor público 
competentes nos termos do direito nacional 
para autorizar a reutilização, sem 
prejudicar os direitos ou obrigações 
relativas ao acesso a esses dados. Estas 
condições devem ser transparentes, não 
discriminatórias, proporcionadas e 
objetivamente justificadas e não podem 
restringir a concorrência. Em especial, os 
organismos do setor público que autorizam 
a reutilização devem dispor dos meios 
técnicos necessários para assegurar a 
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proteção dos direitos e interesses de 
terceiros. As condições associadas à 
reutilização de dados devem limitar-se ao 
necessário para preservar os direitos e 
interesses de terceiros e a integridade das 
tecnologias informáticas e sistemas de 
comunicação dos organismos do setor 
público. Os organismos do setor público 
devem aplicar condições que sirvam 
melhor os interesses do reutilizador, sem 
conduzir a um esforço desproporcionado 
para o setor público. Consoante o caso, 
antes da sua transmissão, os dados pessoais 
devem ser totalmente anonimizados, de 
modo a impedir definitivamente a 
identificação dos titulares dos dados, e os 
dados com informações comerciais 
confidenciais devem ser alterados de modo 
a que estas não sejam divulgadas. Nos 
casos em que o fornecimento de dados 
anonimizados ou alterados não responda às 
necessidades do reutilizador, poderá ser 
permitida a reutilização dos dados nas 
instalações ou à distância num ambiente de 
tratamento seguro. A análise de dados 
nesses ambientes de tratamento seguros 
deve ser supervisionada pelo organismo do 
setor público, a fim de proteger os direitos 
e interesses de terceiros. Em especial, os 
dados pessoais só devem ser transmitidos 
para reutilização por terceiros se uma base 
jurídica o permitir. O organismo do setor 
público pode condicionar a utilização desse 
ambiente de tratamento seguro à 
assinatura, pelo reutilizador, de um acordo 
de confidencialidade que proíba a 
divulgação de qualquer informação que 
comprometa os direitos e interesses de 
terceiros que o reutilizador possa ter 
adquirido apesar das salvaguardas 
instituídas. Os organismos do setor 
público, se for caso disso, deverão facilitar 
a reutilização de dados com base no 
consentimento dos titulares dos dados ou 
na autorização das pessoas coletivas sobre 
a reutilização de dados que lhes digam 
respeito através de meios técnicos 
adequados. A este respeito, o organismo do 
setor público deve ajudar os potenciais 

proteção dos direitos e interesses de 
terceiros. As condições associadas à 
reutilização de dados devem limitar-se ao 
necessário para preservar os direitos e 
interesses de terceiros e a integridade das 
tecnologias informáticas e sistemas de 
comunicação dos organismos do setor 
público. Os organismos do setor público 
devem aplicar condições que sirvam 
melhor os interesses do reutilizador, sem 
conduzir a um esforço desproporcionado 
para o setor público. Consoante o caso, 
antes da sua transmissão, os dados pessoais 
devem ser totalmente anonimizados, de 
modo a impedir definitivamente a 
identificação dos titulares dos dados, e os 
dados com informações comerciais 
confidenciais devem ser alterados de modo 
a que estas não sejam divulgadas. Da 
mesma forma, consoante o caso, os 
organismos do setor público devem tomar 
as medidas adequadas para proteger 
conteúdos protegidos por direitos de 
propriedade intelectual. Nos casos em que 
o fornecimento de dados anonimizados ou 
alterados não responda às necessidades do 
reutilizador, poderá ser permitida a 
reutilização dos dados nas instalações ou à 
distância num ambiente de tratamento 
seguro. A análise de dados nesses 
ambientes de tratamento seguros deve ser 
supervisionada pelo organismo do setor 
público, a fim de proteger os direitos e 
interesses de terceiros. Em especial, os 
dados pessoais só devem ser transmitidos 
para reutilização por terceiros se uma base 
jurídica o permitir. O organismo do setor 
público pode condicionar a utilização desse 
ambiente de tratamento seguro à 
assinatura, pelo reutilizador, de um acordo 
de confidencialidade que proíba a 
divulgação de qualquer informação que 
comprometa os direitos e interesses de 
terceiros que o reutilizador possa ter 
adquirido apesar das salvaguardas 
instituídas. Os organismos do setor 
público, se for caso disso, deverão facilitar 
a reutilização de dados com base no 
consentimento dos titulares dos dados ou 
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reutilizadores a obter esse consentimento, 
estabelecendo mecanismos técnicos que 
permitam a transmissão dos pedidos de 
consentimento dos reutilizadores, sempre 
que tal seja exequível na prática. Não 
devem ser fornecidas informações de 
contacto que permitam aos reutilizadores 
contactar diretamente os titulares dos dados 
ou as empresas.

na autorização das pessoas coletivas sobre 
a reutilização de dados que lhes digam 
respeito através de meios técnicos 
adequados. A este respeito, o organismo do 
setor público deve ajudar os potenciais 
reutilizadores a obter esse consentimento, 
estabelecendo mecanismos técnicos que 
permitam a transmissão dos pedidos de 
consentimento dos reutilizadores, sempre 
que tal seja exequível na prática. Não 
devem ser fornecidas informações de 
contacto que permitam aos reutilizadores 
contactar diretamente os titulares dos dados 
ou as empresas.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de evitar o acesso ilícito a 
dados não pessoais, os organismos do setor 
público e as pessoas singulares ou coletivas 
a quem foi concedido o direito de 
reutilização dos dados, os prestadores de 
serviços de partilha de dados e as entidades 
inscritas no registo das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas devem 
tomar todas as medidas razoáveis para 
impedir o acesso aos sistemas em que os 
dados não pessoais são armazenados, 
incluindo a nível da cifragem dos dados ou 
das políticas empresariais.

(18) A fim de evitar o acesso ilícito a 
dados não pessoais, os organismos do setor 
público e as pessoas singulares ou coletivas 
a quem foi concedido o direito de 
reutilização dos dados, os prestadores de 
serviços de partilha de dados e as entidades 
inscritas no registo das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas devem 
tomar todas as medidas adequadas para 
impedir o acesso aos sistemas em que os 
dados não pessoais são armazenados, 
incluindo a nível da cifragem dos dados ou 
das políticas empresariais.

Or. en
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Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Espera-se que os prestadores de 
serviços de partilha de dados 
(intermediários de dados) desempenhem 
um papel fundamental na economia dos 
dados, enquanto instrumento para facilitar 
a agregação e o intercâmbio de quantidades 
substanciais de dados relevantes. Os 
intermediários de dados que oferecem 
serviços que ligam os diferentes 
intervenientes têm potencial para contribuir 
para a agregação eficiente dos dados, bem 
como para facilitar a respetiva partilha 
bilateral. Os intermediários de dados 
especializados que sejam independentes 
tanto dos detentores como dos utilizadores 
dos dados podem desempenhar um papel 
facilitador da criação de novos 
ecossistemas baseados em dados que sejam 
independentes de qualquer interveniente 
com um poder de mercado significativo. O 
presente regulamento abrange apenas os 
prestadores de serviços de partilha de 
dados que tenham como objetivo principal 
o estabelecimento de uma empresa, de uma 
relação jurídica e eventualmente também 
técnica entre os detentores de dados, 
incluindo os titulares de dados, por um 
lado, e os potenciais utilizadores, por outro, 
e que prestem assistência a ambas as partes 
na transação de ativos de dados entre si. 
Devem ser abrangidos apenas os serviços 
que visam a intermediação entre um 
número indefinido de detentores e de 
utilizadores de dados, excluindo os 
serviços de partilha de dados que se 
destinam a ser utilizados por um grupo 
fechado de detentores e utilizadores de 
dados. Devem ser excluídos os prestadores 
de serviços de computação em nuvem, bem 
como os prestadores de serviços que obtêm 
dados dos respetivos detentores, agregam, 
enriquecem ou transformam os dados e 

(22) Espera-se que os prestadores de 
serviços de partilha de dados 
(intermediários de dados) desempenhem 
um papel fundamental na economia dos 
dados, enquanto instrumento para facilitar 
a agregação e o intercâmbio de quantidades 
substanciais de dados relevantes. Os 
intermediários de dados que oferecem 
serviços que ligam os diferentes 
intervenientes têm potencial para contribuir 
para a agregação eficiente dos dados, bem 
como para facilitar a respetiva partilha 
bilateral. Os intermediários de dados 
especializados que sejam independentes 
tanto dos detentores como dos utilizadores 
dos dados podem desempenhar um papel 
facilitador da criação de novos 
ecossistemas baseados em dados que sejam 
independentes de qualquer interveniente 
com um poder de mercado significativo. O 
presente regulamento abrange apenas os 
prestadores de serviços de partilha de 
dados que tenham como objetivo principal 
o estabelecimento de uma empresa, de uma 
relação jurídica e eventualmente também 
técnica entre os detentores de dados, 
incluindo os titulares de dados, por um 
lado, e os potenciais utilizadores, por outro, 
e que prestem assistência a ambas as partes 
na transação de ativos de dados entre si. 
Devem ser abrangidos apenas os serviços 
que visam a intermediação entre um 
número indefinido de detentores e de 
utilizadores de dados, excluindo os 
serviços de partilha de dados que se 
destinam a ser utilizados por um grupo 
fechado de detentores e utilizadores de 
dados. Devem ser excluídos os prestadores 
de serviços de computação em nuvem, bem 
como os prestadores de serviços que obtêm 
dados dos respetivos detentores, agregam, 
enriquecem ou transformam os dados e 
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licenciam a sua utilização a utilizadores de 
dados, sem estabelecer uma relação direta 
entre os detentores e os utilizadores de 
dados (por exemplo, agências de 
publicidade ou corretores de dados, 
consultores de dados e fornecedores de 
produtos de dados resultantes do valor 
acrescentado aos dados pelo prestador de 
serviços). Ao mesmo tempo, os prestadores 
de serviços de partilha de dados devem ser 
autorizados a efetuar adaptações aos dados 
transmitidos, na medida em que tal facilite 
de utilização dos dados pelo utilizador, 
caso este o deseje, de modo a convertê-los 
em formatos específicos. Além disso, os 
serviços centrados na intermediação de 
conteúdos, em especial de conteúdos 
protegidos por direitos de autor, não são 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
plataformas de intercâmbio de dados que 
são exclusivamente utilizadas por um 
detentor de dados para permitir a utilização 
dos dados que detém, bem como as 
plataformas desenvolvidas no contexto de 
objetos ou dispositivos ligados à Internet 
das coisas que têm como principal objetivo 
assegurar funcionalidades do objeto ou 
dispositivo conectado e permitir serviços 
de valor acrescentado, não são abrangidas 
pelo presente regulamento. Os «prestadores 
de informações consolidadas», na aceção 
do artigo 4.º, n.º 1, ponto 53, da Diretiva 
2014/65/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho42, bem como os «prestadores de 
serviços de informação sobre contas», na 
aceção do artigo 4.º, ponto 19, da Diretiva 
(UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e 
do Conselho43, não devem ser considerados 
prestadores de serviços de partilha de 
dados para efeitos do presente 
regulamento. As entidades cuja atividade 
se limita a facilitar a utilização de dados 
disponibilizados com base no altruísmo de 
dados e que operam sem fins lucrativos não 
serão abrangidas pelo capítulo III do 
presente regulamento, uma vez que esta 
atividade serve objetivos de interesse geral 
ao aumentar o volume de dados 

licenciam a sua utilização a utilizadores de 
dados, sem estabelecer uma relação direta 
entre os detentores e os utilizadores de 
dados (por exemplo, agências de 
publicidade ou corretores de dados, 
consultores de dados e fornecedores de 
produtos de dados resultantes do valor 
acrescentado aos dados pelo prestador de 
serviços). Ao mesmo tempo, os prestadores 
de serviços de partilha de dados devem ser 
autorizados a efetuar adaptações aos dados 
transmitidos, na medida em que tal facilite 
de utilização dos dados pelo utilizador, 
caso este o deseje, de modo a convertê-los 
em formatos específicos. Além disso, os 
serviços centrados na intermediação de 
conteúdos, em especial de conteúdos 
protegidos por direitos de autor ou de 
outro material protegido por direitos de 
autor disponibilizado por um prestador de 
serviços de partilha de conteúdos em 
linha na aceção do artigo 2.º, ponto 6, da 
Diretiva (UE) 2019/790, não são 
abrangidos pelo presente regulamento. As 
plataformas de intercâmbio de dados que 
são exclusivamente utilizadas por um 
detentor de dados para permitir a utilização 
dos dados que detém, bem como as 
plataformas desenvolvidas no contexto de 
objetos ou dispositivos ligados à Internet 
das coisas que têm como principal objetivo 
assegurar funcionalidades do objeto ou 
dispositivo conectado e permitir serviços 
de valor acrescentado, não são abrangidas 
pelo presente regulamento. Os «prestadores 
de informações consolidadas», na aceção 
do artigo 4.º, n.º 1, ponto 53, da Diretiva 
2014/65/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho42, bem como os «prestadores de 
serviços de informação sobre contas», na 
aceção do artigo 4.º, ponto 19, da Diretiva 
(UE) 2015/2366 do Parlamento Europeu e 
do Conselho43, não devem ser considerados 
prestadores de serviços de partilha de 
dados para efeitos do presente 
regulamento. As entidades cuja atividade 
se limita a facilitar a utilização de dados 
disponibilizados com base no altruísmo de 
dados e que operam sem fins lucrativos não 
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disponíveis para esses fins. serão abrangidas pelo capítulo III do 
presente regulamento, uma vez que esta 
atividade serve objetivos de interesse geral 
ao aumentar o volume de dados 
disponíveis para esses fins. 

_____________ _____________
1 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros e que altera a 
Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 
2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, p. 
349).

1 Diretiva 2014/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 
2014, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros e que altera a 
Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 
2011/61/UE (JO L 173 de 12.6.2014, p. 
349).

2 Diretiva (UE) 2015/2366 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2015, relativa aos serviços 
de pagamento no mercado interno, que 
altera as Diretivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, e que 
revoga a Diretiva 2007/64/CE.

2  Diretiva (UE) 2015/2366 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de novembro de 2015, relativa aos serviços 
de pagamento no mercado interno, que 
altera as Diretivas 2002/65/CE, 
2009/110/CE e 2013/36/UE e o 
Regulamento (UE) n.º 1093/2010, e que 
revoga a Diretiva 2007/64/CE.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Serviço de intermediação de 
dados», a prestação de um serviço 
comercial para o intercâmbio, a 
agregação ou o comércio de dados;
Os seguintes não devem, nomeadamente, 
ser considerados serviços de 
intermediação de dados para efeitos do 
presente regulamento:
(a) Os serviços de computação em 
nuvem;
(b) Os serviços que obtêm dados dos 
detentores de dados, agregam, 
enriquecem ou transformam os dados e 
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autorizam a utilização dos dados 
resultantes pelos utilizadores de dados, 
sem estabelecer uma relação direta entre 
os detentores de dados e os utilizadores de 
dados;
(c) Os serviços centrados na 
intermediação de conteúdos, em especial 
de conteúdos protegidos por direitos de 
autor;
(d) Os serviços de plataformas de 
intercâmbio de dados que são 
exclusivamente utilizadas por um detentor 
de dados para permitir a utilização dos 
dados que detém, bem como plataformas 
desenvolvidas no contexto de objetos ou 
dispositivos ligados à Internet das coisas 
que têm como principal objetivo assegurar 
funcionalidades do objeto ou dispositivo 
conectado e permitir serviços de valor 
acrescentado;
(e) Os serviços de prestadores de 
informações consolidadas, na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 53, da Diretiva 
2014/65/UE; e
(f) Os serviços de prestadores de 
serviços de informação sobre contas, na 
aceção do artigo 4.º, ponto 19, da Diretiva 
(UE) 2015/2366;

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Intermediário de dados», um 
prestador de serviços de intermediação de 
dados que, através da prestação de 
serviços técnicos, jurídicos e de outra 
natureza, estabelece relações entre um 
número indefinido de detentores e 
utilizadores de dados para o intercâmbio, 
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a agregação ou o comércio de dados;

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Partilha de dados», o 
fornecimento de dados por um detentor de 
dados a um utilizador de dados para fins de 
utilização conjunta ou individual dos dados 
partilhados, com base em acordos 
voluntários, diretamente ou através de um 
intermediário;

(7) «Intercâmbio de dados», o 
fornecimento de dados por um detentor ou 
intermediário de dados a um utilizador de 
dados para fins de utilização conjunta ou 
individual dos dados partilhados, com base 
em acordos voluntários, diretamente ou 
através de um intermediário, ao abrigo de 
licenças comerciais ou de dados abertos, a 
título gratuito ou oneroso;

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Sigilo comercial; (a) Sigilo comercial, incluindo 
segredos comerciais;

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As disposições do presente capítulo (3) As disposições do presente capítulo 
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não criam qualquer obrigação para os 
organismos do setor público de permitirem 
a reutilização de dados nem os isentam das 
suas obrigações de confidencialidade. O 
presente capítulo não prejudica o direito da 
União e o direito nacional nem os acordos 
internacionais em que a União ou os 
Estados-Membros sejam partes sobre a 
proteção das categorias de dados previstas 
no n.º 1. O presente capítulo não prejudica 
o direito da União e o direito nacional em 
matéria de acesso a documentos nem as 
obrigações dos organismos do setor 
público ao abrigo do direito da União e do 
direito nacional de permitir a reutilização 
de dados.

não criam qualquer obrigação para os 
organismos do setor público de permitirem 
a reutilização de dados nem os isentam das 
suas obrigações de confidencialidade ao 
abrigo do direito da União ou do direito 
nacional. O presente capítulo não 
prejudica o direito da União e o direito 
nacional nem os acordos internacionais em 
que a União ou os Estados-Membros sejam 
partes sobre a proteção das categorias de 
dados previstas no n.º 1. O presente 
capítulo não prejudica o direito da União e 
o direito nacional em matéria de acesso a 
documentos nem as obrigações dos 
organismos do setor público ao abrigo do 
direito da União e do direito nacional de 
permitir a reutilização de dados.

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) São proibidos os acordos ou outras 
práticas relativas à reutilização de dados na 
posse de organismos do setor público que 
contenham categorias de dados referidas no 
artigo 3.º, n.º 1, que concedam direitos 
exclusivos ou tenham por objeto ou efeito 
conceder esses direitos exclusivos ou 
restringir a disponibilidade dos dados para 
reutilização por entidades que não sejam 
partes nesses acordos ou outras práticas.

(1) São proibidos os acordos ou outras 
práticas relativas à reutilização de dados na 
posse de organismos do setor público que 
contenham categorias de dados referidas no 
artigo 3.º, n.º 1, que concedam direitos 
exclusivos ou tenham por objeto ou 
possam ter o efeito de conceder esses 
direitos exclusivos ou restringir a 
disponibilidade dos dados para reutilização 
por entidades que não sejam partes nesses 
acordos ou outras práticas.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em derrogação do n.º 1, um direito 
exclusivo de reutilização de dados referido 
nesse número pode ser concedido na medida 
do necessário para a prestação de um serviço 
ou fornecimento de um produto que se 
revistam de interesse geral. 

(2) Em derrogação do n.º 1, um direito 
exclusivo de reutilização de dados referido 
nesse número pode ser concedido caso de 
revele necessário para a prestação de um 
serviço ou fornecimento de um produto 
que se revistam de interesse geral. A 
avaliação dos critérios para concessão 
deste direito exclusivo pode ser objeto de 
uma revisão intercalar durante o período 
de exclusividade, caso este período seja 
superior a um ano. 

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A adjudicação de um direito 
exclusivo nos termos dos n.os 2 a 5, 
incluindo as razões pelas quais é necessário 
conceder esse direito, deve ser transparente 
e publicada na Internet, independentemente 
da eventual publicação da adjudicação de 
um contrato público e de um contrato de 
concessão.

(6) A adjudicação de um direito 
exclusivo nos termos dos n.os 2 a 5, 
incluindo as razões pelas quais é necessário 
conceder esse direito, deve ser transparente 
e publicada na Internet, pelo menos dois 
meses antes de se tornar aplicável, 
independentemente da eventual publicação 
da adjudicação de um contrato público e de 
um contrato de concessão.

Or. en



PE693.557v01-00 14/30 PA\1232276PT.docx

PT

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Qualquer direito exclusivo de 
reutilização de dados que seja concedido 
fora do âmbito do n.º 2 ou que não 
satisfaça as condições estabelecidas nos 
n.os 3 ou 4 não pode ser aplicável.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As condições de reutilização devem 
ser não discriminatórias, proporcionadas e 
objetivamente justificadas no que respeita 
às categorias de dados, às finalidades de 
reutilização e à natureza dos dados cuja 
reutilização é autorizada. Estas condições 
não podem ser utilizadas para restringir a 
concorrência.

(2) As condições de reutilização devem 
ser transparentes, não discriminatórias, 
proporcionadas e objetivamente 
justificadas no que respeita às categorias de 
dados, às finalidades de reutilização e à 
natureza dos dados cuja reutilização é 
autorizada. Estas condições não podem ser 
utilizadas para restringir a concorrência.

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os organismos do setor público 
podem impor a obrigação de serem 
reutilizados apenas dados pré-tratados caso 
esse pré-tratamento se destine a anonimizar 
ou pseudonimizar dados pessoais ou a 
apagar informações comerciais 

(3) Os organismos do setor público 
podem impor a obrigação de serem 
reutilizados apenas dados pré-tratados caso 
esse pré-tratamento se destine a anonimizar 
ou pseudonimizar dados pessoais ou a 
proteger informações comerciais 
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confidenciais, incluindo segredos comerciais. confidenciais, incluindo segredos comerciais, 
bem como conteúdos protegidos por direitos 
de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os organismos do setor público 
devem impor condições que preservem a 
integridade do funcionamento dos sistemas 
técnicos do ambiente de tratamento seguro 
utilizado. O organismo do setor público deve 
poder verificar quaisquer resultados do 
tratamento de dados efetuado pelo 
reutilizador e reserva-se o direito de proibir a 
utilização de resultados que contenham 
informações que comprometam os direitos e 
interesses de terceiros.

(5) Os organismos do setor público 
devem impor condições que preservem a 
integridade do funcionamento dos sistemas 
técnicos do ambiente de tratamento seguro 
utilizado. Nesse sentido, o organismo do 
setor público deve reservar-se o direito de 
verificar as várias etapas do tratamento de 
dados efetuado pelo reutilizador até aos 
resultados desse tratamento e reservar-se 
o direito de proibir a utilização de 
resultados que contenham informações que 
comprometam os direitos e interesses de 
terceiros.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. Os reutilizadores localizados num 
país terceiro, com exceção dos 
estabelecimentos científicos sem fins 
lucrativos, devem designar um 
representante legal na União para efeitos 
do presente capítulo.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os organismos do setor público só 
podem transmitir dados confidenciais ou 
dados protegidos por direitos de propriedade 
intelectual a um reutilizador que tencione 
transferir os dados para um país terceiro que 
não seja um país designado em conformidade 
com o n.º 9 na condição de o reutilizador se 
comprometer a:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A pessoa singular ou coletiva a quem 
for concedido o direito de reutilização de 
dados não pessoais só pode transferir os 
dados para os países terceiros que cumpram 
os requisitos previstos nos n.os 9 a 11.

(12) A pessoa singular ou coletiva a 
quem for concedido o direito de 
reutilização de dados não pessoais só está 
autorizada a transferir os dados para os 
países terceiros que cumpram os requisitos 
previstos nos n.os 9 a 11.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Caso o reutilizador pretenda 
transferir dados não pessoais para um país 
terceiro, o organismo do setor público deve 

(13) Caso o reutilizador pretenda 
transferir dados não pessoais para um país 
terceiro, o organismo do setor público deve 
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informar o detentor dos dados sobre essa 
transferência.

informar o detentor dos dados da intenção 
do reutilizador de realizar essa 
transferência e com que finalidades.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Sempre que apliquem taxas, os 
organismos do setor público devem tomar 
medidas para incentivar a reutilização das 
categorias de dados referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, para fins não comerciais e por 
pequenas e médias empresas, em 
conformidade com as regras em matéria de 
auxílios estatais.

(4) Sempre que apliquem taxas, os 
organismos do setor público devem tomar 
medidas para incentivar a reutilização das 
categorias de dados referidas no artigo 3.º, 
n.º 1, para fins não comerciais, no interesse 
público ou para efeitos de investigação 
científica ou histórica e por pequenas e 
médias empresas, em conformidade com as 
regras em matéria de auxílios estatais. 
Nestes casos, a reutilização deve ser 
permitida a título gratuito ou a um custo 
mais reduzido.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Apoio na aplicação de técnicas 
comprovadas que garantam o tratamento das 
informações contidas nos dados cuja 
reutilização é permitida de forma a preservar 
a privacidade, incluindo técnicas de 
pseudonimização, anonimização, 
generalização, supressão e aleatorização de 
dados pessoais;

(b) Apoio na aplicação de técnicas 
comprovadas que garantam o tratamento 
das informações contidas nos dados cuja 
reutilização é permitida de forma a 
preservar a privacidade, incluindo técnicas 
de pseudonimização, anonimização, 
generalização, supressão e aleatorização de 
dados pessoais, bem como a proteger 
informações comerciais confidenciais e 
conteúdos protegidos por direitos de 
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propriedade intelectual;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que todas as informações 
relativas à aplicação dos artigos 5.º e 6.º 
estejam disponíveis através de um ponto de 
informação único.

(1) Cabe aos Estados-Membros 
assegurar que todas as informações 
relativas à aplicação dos artigos 5.º e 6.º 
estejam disponíveis ao público e 
facilmente acessíveis através de um ponto 
de informação único.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Qualquer pessoa singular ou 
coletiva afetada por uma decisão de um 
organismo do setor público ou de um 
organismo competente, consoante o caso, 
tem o direito de recurso judicial contra essa 
decisão perante os tribunais do Estado-
Membro em que o organismo em questão 
está situado.

(4) Sem prejuízo de outra reparação 
administrativa ou não judicial, qualquer 
pessoa singular ou coletiva afetada por 
uma decisão de um organismo do setor 
público ou de um organismo competente, 
consoante o caso, tem o direito de recurso 
judicial contra essa decisão perante os 
tribunais do Estado-Membro em que o 
organismo em questão está situado.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Uma descrição do serviço que 
tenciona prestar;

(f) Uma descrição do serviço que 
tenciona prestar e de como o prestador 
tenciona preencher as condições previstas 
no artigo 11.º;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A autoridade competente deve 
informar a Comissão de cada nova 
notificação. A Comissão deve manter um 
registo dos prestadores de serviços de 
partilha de dados.

(9) A autoridade competente deve 
informar a Comissão de cada nova 
notificação. A Comissão deve manter um 
registo público dos prestadores de serviços 
de partilha de dados.

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 11 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O prestador deve facilitar o 
intercâmbio de dados no formato em que 
os recebe do detentor dos dados e só os 
converter em formatos específicos para 
reforçar a interoperabilidade intra e 
intersetorial, ou se tal for solicitado pelo 
utilizador de dados, ou quando exigido 
pelo direito da União, ou para assegurar a 
harmonização com as normas 

(4) O prestador deve facilitar o 
intercâmbio de dados no formato em que 
os recebe do detentor dos dados e só os 
converter em formatos específicos para 
reforçar a interoperabilidade intra e 
intersetorial, ou se tal for solicitado pelo 
utilizador de dados, ou quando exigido 
pelo direito da União, ou para assegurar a 
harmonização com as normas 
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internacionais ou europeias em matéria de 
dados;

internacionais ou europeias em matéria de 
dados, que devem ser abertas e genéricas 
para assegurar um nível elevado de 
interoperabilidade;

Or. en

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 11 – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O prestador deve assegurar uma 
continuidade razoável da prestação dos seus 
serviços e, no caso dos serviços que 
asseguram o armazenamento de dados, deve 
dispor de garantias suficientes que 
permitam aos detentores e aos utilizadores 
de dados aceder aos mesmos em caso de 
insolvência;

(6) O prestador deve assegurar uma 
continuidade razoável da prestação dos 
seus serviços e, no caso dos serviços que 
asseguram o armazenamento de dados, 
deve garantir que os detentores e os 
utilizadores de dados se reservam o direito 
de aceder e recuperar os mesmos em caso 
de insolvência do prestador;

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 11 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) O prestador deve adotar medidas 
técnicas, jurídicas e organizativas 
adequadas para impedir a transferência ou 
o acesso a dados não pessoais que sejam 
ilegais nos termos do direito da União;

(7) O prestador deve adotar medidas 
técnicas, jurídicas e organizativas 
adequadas para impedir a transferência ou 
o acesso a dados não pessoais que sejam 
ilegais nos termos do direito da União ou 
do direito nacional;

Or. en
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 14 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo não se aplica às 
entidades sem fins lucrativos cuja 
atividade consista unicamente na recolha 
de dados com objetivos de interesse geral, 
disponibilizados por pessoas singulares ou 
coletivas com base no altruísmo de dados.

O presente capítulo não se aplica:

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos organismos do setor público 
que ofereçam instalações de partilha de 
dados sem fins comerciais;

Or. en

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 14 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Às entidades sem fins lucrativos 
cuja atividade consista unicamente na 
recolha de dados com objetivos de 
interesse geral, disponibilizados por 
pessoas singulares ou coletivas com base 
no altruísmo de dados.

Or. en
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Cada autoridade competente 
designada nos termos do artigo 20.º deve 
manter um registo das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas.

(1) Cada autoridade competente 
designada nos termos do artigo 20.º deve 
contribuir para o registo público da União 
das organizações de altruísmo de dados 
reconhecidas.

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A Comissão deve manter um 
registo da União das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas.

(2) A Comissão deve manter o registo 
público da União das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas, que deve 
estar disponível em todas as línguas 
oficiais da União.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 16 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Realizar as atividades relacionadas 
com o altruísmo de dados por meio de uma 
estrutura juridicamente independente, 
distinta da de outras atividades que tenha 
realizado.

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para efeitos do presente 
regulamento, o registo de uma entidade 
que realize atividades no âmbito do 
altruísmo de dados estabelecida em mais 
do que um Estado-Membro deve ser feito 
no Estado-Membro em que a entidade tem 
o seu estabelecimento principal.

(2) Para efeitos do presente 
regulamento, uma entidade que realize 
atividades no âmbito do altruísmo de dados 
estabelecida em mais do que um Estado-
Membro deve comunicar as informações 
referidas no n.º 4 à autoridade competente 
designada nos termos do artigo 20.º no 
Estado-Membro em que a entidade tem o 
seu estabelecimento principal.

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As principais fontes de receitas da 
entidade;

(d) As fontes de receitas da entidade;

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Caso a entidade tenha apresentado 
todas as informações necessárias nos termos 
do n.º 4 e a autoridade competente considere 
que a entidade cumpre os requisitos do 

(5) Caso a entidade tenha apresentado 
todas as informações necessárias nos 
termos do n.º 4 e a autoridade competente 
considere que a entidade cumpre os 
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artigo 16.º, deve inscrevê-la no registo das 
organizações de altruísmo de dados 
reconhecidas no prazo de doze semanas a 
contar da data do pedido. O registo é válido 
em todos os Estados-Membros. Todos os 
registos devem ser comunicados à 
Comissão, para inclusão no registo da 
União das organizações de altruísmo de 
dados reconhecidas.

requisitos do artigo 16.º, deve comunicar 
as informações à Comissão para que 
sejam incluídas no registo público da 
União de organizações de altruísmo de 
dados reconhecidas no prazo de doze 
semanas a contar da data do pedido. A 
inscrição nesse registo público da União é 
válido em todos os Estados-Membros.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As informações referidas no n.º 4, 
alíneas a), b), f), g) e h), devem ser 
publicadas no registo nacional das 
organizações de altruísmo de dados 
reconhecidas.

(6) As informações referidas no n.º 4, 
alíneas a), b), f), g) e h), devem ser 
publicadas no registo público da União das 
organizações de altruísmo de dados 
reconhecidas.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(1) Qualquer entidade inscrita no 
registo nacional de organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas deve 
manter registos completos e exatos sobre:

(1) Qualquer entidade inscrita no 
registo público da União de organizações 
de altruísmo de dados reconhecidas deve 
manter registos completos e exatos sobre:

Or. en
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Uma lista de todas as pessoas 
singulares e coletivas autorizadas a utilizar 
os dados na sua posse, incluindo uma 
descrição sumária dos objetivos de 
interesse geral dessa utilização e a 
descrição dos meios técnicos utilizados 
para o efeito, nomeadamente das técnicas 
utilizadas para preservar a privacidade e a 
proteção dos dados;

(c) Uma lista de todas as pessoas 
singulares e coletivas autorizadas a tratar 
ou utilizar de outro modo os dados na sua 
posse, incluindo uma descrição sumária 
dos objetivos de interesse geral dessa 
utilização e a descrição dos meios técnicos 
utilizados para o efeito, nomeadamente das 
técnicas utilizadas para preservar a 
privacidade e a proteção dos dados;

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sobre os objetivos de interesse geral 
que justificam autorizar o tratamento dos 
seus dados por um utilizador, de uma forma 
facilmente compreensível;

(a) Sobre os objetivos de interesse geral 
que justificam autorizar o tratamento dos 
seus dados por um utilizador dentro da 
União, de uma forma facilmente 
compreensível;

Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sobre qualquer tratamento fora da 
União.

(b) Sobre qualquer intenção do 
utilizador de dados de proceder ao 
tratamento de dados fora da União ao 
especificar a localização desse tratamento.
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Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A entidade deve também assegurar 
que os dados não são utilizados para outros 
fins que não os objetivos de interesse geral 
para que o tratamento foi autorizado.

(2) A entidade deve também assegurar 
que os dados não são utilizados para 
quaisquer outros fins que não os objetivos 
de interesse geral para que o tratamento foi 
autorizado. Nesse sentido, a entidade deve 
aplicar medidas para acompanhar o 
tratamento de dados efetuado pelo 
utilizador de dados.
A entidade deve ainda aplicar medidas 
para prevenir práticas fraudulentas ou 
abusivas de partes que procurem ter 
acesso aos dados através dos seus 
serviços.
A entidade deve tomar medidas para 
garantir um elevado nível de segurança 
do armazenamento e do tratamento de 
dados não pessoais.
A entidade deve assegurar que o 
consentimento dos titulares de dados ou a 
autorização para o tratamento de dados 
disponibilizados por pessoas coletivas 
possam ser retirados com facilidade.
A entidade deve ainda garantir que os 
detentores de dados se reservam o direito 
de aceder e recuperar os seus dados se 
decidirem retirar a autorização de 
tratamento dos dados para efeitos de 
altruísmo.

Or. en
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Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Caso sejam transmitidos dados 
não pessoais, o formulário europeu de 
consentimento para cedência altruísta de 
dados deve assegurar que os detentores 
dos dados possam dar e retirar o seu 
consentimento relativamente a uma 
operação específica de tratamento de 
dados, nomeadamente em caso de 
utilização abusiva dos dados.
Nesse sentido, o formulário europeu de 
consentimento para cedência altruísta de 
dados deve permitir especificar as 
finalidades das utilizações pretendidas.

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A Comissão deve criar um 
Conselho Europeu da Inovação de Dados 
(a seguir designado por «Conselho») sob a 
forma de um grupo de peritos, composto 
por representantes das autoridades 
competentes de todos os Estados-
Membros, do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, da Comissão, dos 
espaços de dados relevantes e de outros 
representantes das autoridades competentes 
em setores específicos.

(1) A Comissão deve criar um 
Conselho Europeu da Inovação de Dados 
(a seguir designado por «Conselho») sob a 
forma de um grupo de peritos, composto 
por representantes das autoridades 
competentes de todos os Estados-
Membros, do Comité Europeu para a 
Proteção de Dados, da Comissão, dos 
espaços de dados relevantes, de 
especialistas jurídicos e de outros 
representantes das autoridades competentes 
em setores específicos, bem como do 
Parlamento Europeu, na qualidade de 
observador.

Or. en
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Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 27 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Facilitar a cooperação entre os 
Estados-Membros no que respeita às 
normas relativas às sanções estabelecidas 
pelos mesmos nos termos do artigo 31.º e 
emitir orientações relativas às melhores 
práticas em matéria de aplicação dessas 
normas e de execução das sanções em 
toda a União, bem como aconselhar a 
Comissão sobre a necessidade de alterar o 
presente regulamento com vista à 
harmonização das normas relativas às 
sanções a que se refere o artigo 31.º;

Or. en

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O organismo do setor público, a 
pessoa singular ou coletiva a quem foi 
concedido o direito de reutilizar dados nos 
termos do capítulo 2, o prestador de 
serviços de partilha de dados ou a entidade 
inscrita no registo das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas, 
consoante o caso, devem tomar todas as 
medidas técnicas, jurídicas e organizativas 
razoáveis para impedir a transferência ou o 
acesso a dados não pessoais detidos na 
União, sempre que essa transferência ou 
acesso possa criar um conflito com o 
direito da União ou do Estado-Membro em 
causa, a menos que a transferência ou o 
acesso obedeçam ao estipulado nos n.os 2 

(1) O organismo do setor público, a 
pessoa singular ou coletiva a quem foi 
concedido o direito de reutilizar dados nos 
termos do capítulo 2, o intermediário de 
dados ou a entidade inscrita no registo das 
organizações de altruísmo de dados 
reconhecidas, consoante o caso, devem 
tomar todas as medidas técnicas, jurídicas e 
organizativas razoáveis para impedir a 
transferência ou o acesso a dados não 
pessoais detidos na União, sempre que essa 
transferência ou acesso possa criar um 
conflito com o direito da União ou do 
Estado-Membro em causa, sem prejuízo do 
estipulado nos n.os 2 ou 3.
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ou 3.

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(3) Caso uma decisão judicial ou uma 
decisão de uma autoridade administrativa 
de um país terceiro de transferir ou dar 
acesso a dados não pessoais detidos na 
União seja dirigida a um organismo do 
setor público, a uma pessoa singular ou 
coletiva à qual tenha sido concedido o 
direito de reutilizar dados nos termos do 
capítulo 2, a um prestador de serviços ou a 
uma entidade de partilha de dados inscrita 
no registo das organizações de altruísmo de 
dados reconhecidas e o cumprimento dessa 
decisão possa colocar o destinatário numa 
situação de incompatibilidade com o 
direito da União ou do Estado-Membro em 
causa, a transferência ou o acesso a esses 
dados pelo país terceiro só é permitida:

(3) Na ausência de um acordo 
internacional nos termos do n.º 2, caso 
uma decisão judicial ou uma decisão de 
uma autoridade administrativa de um país 
terceiro de transferir ou dar acesso a dados 
não pessoais detidos na União seja dirigida 
a um organismo do setor público, a uma 
pessoa singular ou coletiva à qual tenha 
sido concedido o direito de reutilizar dados 
nos termos do capítulo 2, a um 
intermediário de dados ou a uma entidade 
inscrita no registo das organizações de 
altruísmo de dados reconhecidas e o 
cumprimento dessa decisão possa colocar o 
destinatário numa situação de 
incompatibilidade com o direito da União 
ou do Estado-Membro em causa, a 
transferência ou o acesso a esses dados 
pelo país terceiro só é permitida:

Or. en

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 30 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O organismo do setor público, a 
pessoa singular ou coletiva a quem foi 
concedido o direito de reutilizar dados nos 
termos do capítulo 2, o prestador de 
serviços de partilha de dados e a entidade 

(5) O organismo do setor público, a 
pessoa singular ou coletiva a quem foi 
concedido o direito de reutilizar dados nos 
termos do capítulo 2, o intermediário de 
dados e a entidade de altruísmo de dados 
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de altruísmo de dados devem informar o 
detentor dos dados da existência de um 
pedido de acesso aos seus dados por parte 
de uma autoridade administrativa de um 
país terceiro, exceto nos casos em que o 
pedido se destine a atividades de aplicação 
da lei e enquanto tal for necessário para 
preservar a sua eficácia.

devem informar o detentor dos dados da 
existência de um pedido de acesso aos seus 
dados por parte de uma autoridade 
administrativa de um país terceiro antes de 
dar seguimento ao pedido, exceto nos 
casos em que o pedido se destine a 
atividades de aplicação da lei e enquanto 
tal for necessário para preservar a sua 
eficácia.

Or. en


