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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A proposta de diretiva induz uma mudança de paradigma no sentido de uma política de 
"acesso livre" a dados públicos na era digital. O princípio de base é o de que o grande público 
tem o direito de aceder aos dados que, no âmbito do serviço público, são recolhidos com 
fundos de receitas fiscais. 

A relatora saúda as ações destinadas a promover o acesso livre e permanente a informações 
culturais e apoia os esforços de impulsionamento da digitalização de bens do património 
cultural europeu. Está ciente da importância económica e social dos dados públicos e da sua 
disponibilização por meio digital.

A digitalização de bens culturais simplifica o acesso de todos os cidadãos ao património 
cultural europeu. Assim, a relatora defende um alargamento do âmbito de aplicação a 
bibliotecas (incluindo bibliotecas universitárias), museus e arquivos. As informações do setor 
público apresentam um tremendo potencial económico, social e de inovação. Prevê-se que a 
economia criativa e cultural possa beneficiar de um alargamento do âmbito de aplicação. 

Para poder usufrui em pleno das possibilidades disponíveis, a relatora considera necessário 
proceder a ajustes em determinados aspetos, tendo em conta os efeitos negativos que podem 
advir da proposta de diretiva na situação financeira e os esforços de digitalização, por sua vez, 
no domínio público (cultural).  

 Autonomia dos organismos do setor público: Os responsáveis nacionais (ou locais) 
devem ter a possibilidade de determinar autonomamente o uso das suas informações e 
de cobrir uma parte substancial dos custos decorrentes das suas funções de serviço 
público. A relatora considera que deve ser possível impedir que determinados 
documentos sejam reutilizados, uma vez que, por exemplo, muitos dados em bruto se 
encontram num estado de aquisição descontrolado e só serão adequados para
reutilização após subsequente tratamento. 

 Interoperabilidade: A relatora partilha da opinião da Comissão de que apenas devem 
ser disponibilizados, nos formatos de dados comuns e tecnologicamente neutros em 
formatos legíveis por máquina, os dados e metadados que já se encontram disponíveis 
em formato digital, de forma a garantir a interoperabilidade dos dados. 

 Criação de uma autoridade independente e inversão do ónus da prova: A 
necessidade de criação de uma autoridade independente investida de poderes 
regulamentares específicos opõe-se aos esforços dos Estados-Membros de redução da 
burocracia e de consolidação orçamental. A administração pública deverá fazer um 
investimento suplementar despropositado, devido às obrigações de apresentação de 
relatórios e a uma inversão do ónus da prova no que diz respeito ao cumprimento dos 
requisitos em matéria de emolumentos. A relatora propõe que os Estados-Membros 
determinem o organismo nacional para o qual irão transferir a supervisão da correta 
aplicação da diretiva. Após processo de oposição infrutífero, o requerente passa a ter 
acesso a uma via de recurso. 
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 Emolumentos e princípios aplicáveis aos preços: A relatora lembra que, 
frequentemente, as bibliotecas (incluindo as bibliotecas universitárias), os museus e os 
arquivos de direito público e do setor público têm de financiar o seu próprio 
funcionamento em diferentes proporções. Consequentemente, a preservação de dados 
em formato digital representa custos correntes muito elevados. Neste sentido, a 
diretiva deverá introduzir princípios tarifários adequados que permitam, no caso da 
reutilização de informações, a cobrança de emolumentos com vista a cobrir os 
encargos adicionais decorrentes da transmissão dos dados. De outro modo, são de 
prever efeitos adversos na qualidade de informação do setor público e na capacidade 
de investimento nesse domínio. Além disso, a digitalização para fins comerciais 
efetuar-se-á apenas a expensas das instituições públicas, com efeitos adversos para os 
projetos de digitalização. 

 Contratos de exclusividade: No âmbito do desenvolvimento, da digitalização e da 
apresentação de bens culturais, existem várias cooperações entre bibliotecas (incluindo 
bibliotecas universitárias), museus, arquivos e parceiros privados, em que os 
organismos do setor público concedem direitos de exclusividade de acesso e 
comerciais a parceiros de cooperação. A experiência prática mostrou que essas 
parcerias público-privadas possibilitam uma utilização sensata e um rápido 
desenvolvimento de bens culturais. No caso dos projetos de digitalização em massa 
em que os parceiros privados têm um encargo financeiro significativo, é necessário 
conceder direitos de exclusividade com vista a desenvolver um projeto que seja do 
interesse público. Desta forma, a relatora considera que os acordos de exclusividade 
não deverão ser excluídos em virtude da Diretiva 2003/98/CE, mas limitados a um 
período de sete anos.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação 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 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As políticas de livre acesso aos dados, 
que incentivam a ampla disponibilidade e a 
reutilização das informações do setor 
público para fins privados ou comerciais, 
com poucas ou nenhumas restrições 
jurídicas, técnicas ou financeiras, podem 
desempenhar um papel importante no 

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

para os agentes económicos e para os 
cidadãos, bem como a livre circulação das 
pessoas no interior da União, sempre no 
respeito nos direitos fundamentais, podem 
desempenhar um papel importante no 
arranque do desenvolvimento de novos 
serviços baseados em novos modos de 
combinar e utilizar essas informações. Para 
tal, no entanto, é necessário que haja 
igualdade de condições a nível da União no 
que se refere à autorização da reutilização 
de documentos, o que não se realizará se 
depender das diferentes regras e práticas 
dos Estados-Membros ou dos organismos 
públicos em causa.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A Diretiva 2003/98/CE não obriga a 
autorizar a reutilização de documentos. A 
decisão de autorizar ou não continua a 
caber aos Estados-Membros ou aos 
organismos do setor público interessados. 
Por sua vez, a diretiva baseia-se nas regras 
nacionais em matéria de acesso a 
documentos. Alguns Estados-Membros 
ligaram expressamente o direito de 
reutilização ao direito de acesso, de modo 
a que todos os documentos de acesso geral 
sejam reutilizáveis. Noutros
Estados-Membros, a ligação entre os dois 
conjuntos de regras é menos clara, o que 
constitui uma fonte de insegurança 
jurídica.

(6) A Diretiva 2003/98/CE não impõe aos 
Estados-Membros a obrigação de 
autorizar o acesso a documentos do setor 
público e a sua reutilização. A decisão de 
autorizar ou não continua a caber aos 
Estados-Membros ou aos organismos do 
setor público interessados. A diretiva 
uniformiza apenas as condições em que 
os documentos devem ser disponibilizados 
com vista à reutilização. Por sua vez, a 
diretiva baseia-se nas regras nacionais em 
matéria de acesso a documentos. Alguns 
Estados-Membros ligaram expressamente o 
direito de reutilização ao direito de acesso, 
enquanto outros Estados-Membros 
assumiram uma separação judicial entre 
o direito de reutilização e as regras 
nacionais em matéria de acesso à 
informação ou de regras em matéria de 
liberdade de informação.
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 6

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 

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

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Os documentos relativamente aos 
quais tenham expirado direitos 
patrimoniais e que entram, por 
conseguinte, no domínio público 
constituem uma parte considerável das 
coleções de bibliotecas, arquivos e museus 
e são objeto de campanhas de 
digitalização a título prioritário. Deverá, 
portanto, velar-se por que esta 
digitalização não implique uma alteração 
do seu estatuto jurídico. Há que garantir 
o acesso a esses dados e a sua 
reutilização, para que o direito 
fundamental de acesso à cultura, à 
informação e à educação seja respeitado.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A exploração, a digitalização e a 
apresentação de bens culturais são 
desafios importantes para garantir o 
acesso de todos à cultura, à informação e 
à educação. Por conseguinte, é necessário 
optar por uma utilização sensata dos bens 
culturais, que facilite o acesso dos 
cidadãos ao património cultural, tendo em 
conta que os bens culturais não são bens 
económicos como os outros e devem ser 
protegidos contra uma comercialização 
excessiva. As instituições culturais visadas 
pela presente diretiva devem ser apoiadas 
pelas autoridades públicas através da 
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constituição de fundos públicos para a 
digitalização e divulgação dos dados. 

Alteração 9

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, devendo ser fomentado o 
recurso à virtualização dos sítios 
históricos, a fim de simplificar o acesso a 
este tipo de informação. A diretiva não é 
aplicável aos estabelecimentos de 
investigação e de ensino nem a outras 
instituições culturais, tais como óperas, 
companhias de bailado ou teatros, nem aos 
arquivos que façam parte dessas 
instituições.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Uma vez que a reutilização dos 
documentos que se encontram na posse de 
bibliotecas (nomeadamente 
universitárias), museus e arquivos 
representa um potencial considerável em 
termos económicos e sociais para as 
indústrias culturais e criativas, bem como 
para a sociedade através da ampliação da 
coleção Europeana, deve ser promovida 
uma digitalização contínua das coleções 
culturais europeias.

Alteração 11
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Proposta de diretiva
Considerando 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-B) Alguns dados pessoais contidos em 
documentos de arquivos aos quais se 
aplica a proibição de qualquer forma de 
discriminação devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2003/98/CE. Caso a legislação em vigor 
imponha a comunicação desses 
documentos, deve ser assegurado o seu 
anonimato ou deve proceder-se à 
ocultação dos dados pessoais antes da 
utilização dos documentos.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 10-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 10-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-D) Os dados na posse de 
estabelecimentos de ensino e de 
investigação devem ser excluídos do 
campo de aplicação da Diretiva 
2003/98/CE.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 10-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

   (10-E) A radiodifusão do serviço público 
deverá continuar a ser excluída do âmbito 
de aplicação da Diretiva 2003/98/CE.

Alteração 15

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 

(11) A fim de facilitar a reutilização, os 
organismos do setor público deverão 
disponibilizar os documentos em formatos 
tecnologicamente neutros e compatíveis 
com a leitura por máquina, sempre que 
possível e adequado juntamente com os 
respetivos metadados, num formato que 
garanta a interoperabilidade, por exemplo 
respeitando no seu tratamento os princípios 
que presidem aos requisitos de 
compatibilidade e utilizabilidade da 
informação geográfica nos termos da 
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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).

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).

Alteração 16

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais de 
reprodução e difusão, exceto quando 
excecionalmente justificado segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis. Deverá, nomeadamente, ser 
tida em consideração a necessidade de não 
entravar o normal funcionamento dos 
organismos do setor público que cobrem 
uma parte substancial dos custos de 
funcionamento relacionados com o 
desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual. O ónus da prova de que os 
encargos se baseiam nos custos e 
respeitam os limites pertinentes deverá 
caber ao organismo público que cobra 
pela reutilização de documentos.

(12) Sempre que sejam cobrados 
emolumentos pela reutilização dos 
documentos, devem, em princípio, ser 
limitados aos custos marginais de 
reprodução, disponibilização e difusão, 
exceto quando excecionalmente justificado 
segundo critérios objetivos, transparentes e 
verificáveis. Deverá, nomeadamente, ser 
tida em consideração a necessidade de não 
entravar o normal funcionamento dos 
organismos do setor público que cobrem 
uma parte substancial dos custos de 
funcionamento relacionados com o 
desempenho da sua missão de serviço 
público com receitas provenientes da 
exploração dos direitos de propriedade 
intelectual. 

Alteração 17

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 

(14) A correta aplicação de alguns dos 
elementos da presente diretiva, como os 
que dizem respeito às vias de recurso, 
nomeadamente para os particulares, em 
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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.

matéria de proteção dos dados, à 
conformidade com os princípios de 
tarifação e às obrigações de notificação, 
exige a supervisão por autoridades 
independentes competentes em matéria de
reutilização de informações do setor 
público. Cabe aos Estados-Membros 
transferir a função de supervisão para as 
autoridades nacionais competentes. 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.

Justificação

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

Alteração 18

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Atendendo a que os objetivos da 
presente diretiva, nomeadamente facilitar a 
criação de produtos e serviços de 
informação à escala da União com base nos 
documentos do setor público, garantir a 
efetiva utilização transnacional de 
documentos do setor público por empresas 
privadas em produtos e serviços de 
informação de valor acrescentado e limitar 
as distorções da concorrência no mercado 
da União, não podem ser cabalmente 
realizados pelos Estados-Membros, sendo 
mais suscetíveis de ser realizados a nível 
da União, dado o alcance intrinsecamente 
pan-europeu da ação proposta, a União 
pode adotar medidas em conformidade 

(15) Atendendo a que os objetivos da 
presente diretiva, nomeadamente facilitar a 
criação de produtos e serviços de 
informação à escala da União com base nos 
documentos do setor público, garantir a 
efetiva utilização transnacional de 
documentos do setor público, por um lado
por empresas privadas em produtos e 
serviços de informação de valor 
acrescentado e, por outro, pelos cidadãos 
para facilitar a livre circulação das 
informações e a comunicação, não podem 
ser cabalmente realizados pelos 
Estados-Membros, sendo mais suscetíveis 
de ser realizados a nível da União, dado o 
alcance intrinsecamente pan-europeu da 
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com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.° do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não ultrapassa o 
que é necessário para alcançar esses 
objetivos.

ação proposta, a União pode adotar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, a presente diretiva não 
ultrapassa o que é necessário para alcançar 
esses objetivos.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) A Comissão deve prestar assistência 
aos Estados-Membros na aplicação 
coerente da diretiva, dando propostas e 
diretrizes, 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.

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

(6) "Legíveis por máquina" significa que os 
documentos são estruturados para 
permitirem a extração, de modo 
tecnologicamente neutro, de dados de 
interesse, por aplicações de software."
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Alteração 21

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.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 4 – subponto 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. As decisões de indeferimento devem 
incluir uma referência às vias de 
recurso, para a eventualidade de o 
requerente querer recorrer da decisão.  
As vias de recurso incluem a referência à
possibilidade de exame por uma autoridade 
nos Estados-Membros."

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O primeiro parágrafo não se aplica a: 
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do disposto nos n.ºs 3 e 4 do presente 
artigo."

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

Justificação

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

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 28

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

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

(2) O texto do atual artigo 6.º passa a 
constituir o n.º 4, com a seguinte redação: 

"4. Sempre que sejam cobrados 
emolumentos nos termos do n.º 2, o seu 
montante total deve ser fixado segundo 
critérios objetivos, transparentes e 
variáveis, e a receita total proveniente do 
fornecimento e da autorização de 
reutilização destes documentos não 
poderá exceder o custo da sua recolha, 
produção, reprodução, disponibilização e 
divulgação, assegurando 
simultaneamente uma rendibilidade 
razoável para o investimento, que seja
conforme ao desempenho de atribuições 
públicas dos organismos e instituições. No 
caso dos projetos com fins unicamente 
comerciais, esses emolumentos devem ser 
investidos segundo critérios objetivos e 
transparentes, que não sejam em 
detrimento do interesse geral. Os 
emolumentos nos termos dos n.ºs 1 e 2
deverão basear-se nos custos durante o 
exercício contabilístico normal e ser 
calculados de harmonia com os 
princípios contabilísticos aplicáveis aos 
organismos do setor público 
interessados."

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. É inserido o seguinte número:
"4-A.  Cabe aos Estados-Membros a 
nomeação de uma autoridade competente 
e especializada que avalie o cumprimento 
dos critérios, enunciados no n.º 4, 
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aplicáveis ao cálculo de custos."

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Suprimido

Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 7
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

(7) No artigo 7.° (Transparência), a 
expressão "cálculo dos preços" é 
substituída pela expressão "cálculo dos 
preços superiores aos custos marginais 
ou".

(7) No artigo 7.º (Transparência), o 
terceiro período passa a ter a seguinte 
redação:

"O organismo do setor público em 
questão deve indicar ainda quais os 
fatores que serão tidos em conta no
cálculo dos preços, nos termos do artigo 
6.º."
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 8 – subponto 1
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

"Os organismos do setor público podem 
autorizar a reutilização sem condições ou 
impor condições, como a indicação da 
fonte, sempre que adequado através de 
uma licença. Essas condições não devem 
restringir desnecessariamente as 
possibilidades de reutilização e não devem 
ser utilizadas para limitar a concorrência."

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

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

A introdução de possibilidades de pesquisa multilingue é pertinente, já sendo atualmente 
oferecida a título voluntário. Contudo, tendo em conta a situação financeira do serviço 
público, a introdução de uma obrigação geral de possibilitar esse tipo de pesquisa também 
noutras línguas europeias implica encargos desproporcionados.
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Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Ao artigo 11.º é aditado o seguinte 
número:
"2-A. Não obstante o disposto no n.º 1, 
sempre que seja concedido um direito 
exclusivo para a utilização comercial 
necessária para a digitalização de bens 
culturais, a duração da utilização 
comercial não pode exceder sete anos. 
Durante esse período, não é necessário 
que o direito exclusivo seja objeto de 
exame. Os acordos exclusivos 
estabelecidos após a entrada em vigor da 
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presente diretiva devem ser transparentes 
e publicitados."

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 1 – ponto 12 – parte introdutória
Diretiva 2003/98/CE
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(12) No artigo 13.º, n.º 1, (Exame), a 
expressão "1 de julho de 2008" é 
substituída por [5 anos após a entrada em 
vigor da presente diretiva] e é aditado o 
seguinte parágrafo:
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

"Os Estados-Membros apresentarão um 
relatório anual à Comissão sobre o nível 
de reutilização das informações do setor 
público, as condições em que são 
disponibilizadas e o trabalho da autoridade 
independente a que se refere o artigo 4.º, 
n.º 4)."

(2-A) "Os Estados-Membros apresentarão 
um relatório de dois em dois anos à 
Comissão sobre o nível de reutilização das 
informações do setor público, as condições 
em que são disponibilizadas e o trabalho da 
autoridade independente a que se refere o 
artigo 4.º, n.º 4)."

Justificação

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