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AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reutilizarea nebirocratică și eficientă 
din punct de vedere al costurilor a 
informațiilor din sectorul public este 
disponibilă pentru susținerea 
următoarelor categorii importante de 
utilizatori: întreprinderi mici și mijlocii, 
în special din domeniul TIC,  jurnaliști  și 
oameni de știință. În plus, accesul 
îmbunătățit la informațiile din sectorul 
public promovează transparența și 
claritatea activității organismelor din 
sectorul public pentru cetățeni. 

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Directiva 2003/98/CE nu include 
obligația de a permite reutilizarea 
documentelor. Decizia de a permite sau nu 
reutilizarea acestora aparține statelor 
membre sau organismului din sectorul 
public în cauză. În același timp, directiva 
are la bază normele naționale privind 
accesul la documente. Anumite state 
membre au legat în mod expres dreptul de 
reutilizare de dreptul de acces, pentru ca 
toate documentele care sunt în general 
accesibile să poată fi reutilizate. În alte
state membre, legătura dintre cele două 

(6) Directiva 2003/98/CE nu justifică o 
obligație pentru statele membre de a 
permite accesul la documentele din 
sectorul public și reutilizarea acestora. 
Decizia de a permite sau nu reutilizarea 
acestora aparține statelor membre sau 
organismului din sectorul public în cauză. 
Directiva numai armonizează condițiile în 
care documentele sunt puse la dispoziție 
în vederea reutilizării. În același timp, 
directiva are la bază normele naționale 
privind accesul la documente. Anumite 
state membre au legat în mod expres 
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seturi de norme este mai puțin evidentă, 
iar acest fapt constituie o sursă de 
incertitudine juridică.

dreptul de reutilizare de dreptul de acces, 
în timp ce alte state membre au instituit o 
separare juridică între dreptul de 
reutilizare și normele naționale privind 
accesul la informație, respectiv libertatea 
de informare.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Reglementările statelor membre 
privind accesul la documentele din 
sectorul public respectă principiul 
transparenței și al libertății de informare. 
Cu toate acestea, în anumite cazuri, acest 
drept este restricționat, de exemplu, la 
acele persoane care au un interes special 
în aceste documente sau în cazurile în 
care documentele conțin informații 
sensibile referitoare, de exemplu, la 
siguranța națională sau publică.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Directiva 2003/98/CE se aplică 
documentelor a căror punere la dispoziție 
constituie o activitate ce se încadrează în 
sfera obligației publice a organismelor în 
cauză din sectorul public, care se 
definește în conformitate cu legea sau 
prin alte norme obligatorii din statul 
membru în cauză. Această îndatorire 
publică ar trebui să poată fi definită 
pentru organismele respective la modul 
general sau de la caz la caz.



AD\915406RO.doc 5/21 PE489.694v02-00

RO

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prin urmare, Directiva 2003/98/CE 
trebuie să prevadă o obligație clară din 
partea statelor membre de a lua măsuri 
pentru ca toate documentele accesibile pe 
scară largă să fie reutilizabile. Deoarece 
constituie o limitare a drepturilor de 
proprietate intelectuală deținute de autorii 
documentelor, domeniul de aplicare a unei 
astfel de legături între dreptul de acces și 
dreptul de utilizare nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele urmărite de introducerea 
sa. În acest sens, ținând seama de legislația 
Uniunii și de obligațiile internaționale ale 
statelor membre, în special în temeiul 
Convenției de la Berna pentru protejarea 
lucrărilor literare și artistice și al Acordului 
privind aspectele comerciale ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (acordul 
TRIPS), documentele asupra cărora o serie 
de părți terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală trebuie excluse din domeniul 
de aplicare a Directivei 2003/98/CE. În 
cazul în care o parte terță a fost 
proprietarul inițial al unui document 
deținut de biblioteci (inclusiv de 
bibliotecile universitare), de muzee și de 
arhive și dacă acesta mai este încă protejat 
de drepturi de proprietate intelectuală, 
respectivul document trebuie să fie 
considerat, în sensul prezentei directive, ca 
fiind un document asupra căruia părțile 
terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală.

(7) Prin urmare, Directiva 2003/98/CE 
trebuie să reglementeze modul în care 
statele membre pun la dispoziție pentru 
reutilizare toate documentele disponibile. 
Prin urmare, domeniul de aplicare a unei 
astfel de legături între dreptul de acces și 
dreptul de utilizare nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar pentru a 
atinge obiectivele urmărite de introducerea 
sa. În acest sens, ținând seama de legislația 
Uniunii și de obligațiile internaționale ale 
statelor membre, în special în temeiul 
Convenției de la Berna pentru protejarea 
lucrărilor literare și artistice și al Acordului 
privind aspectele comerciale ale drepturilor 
de proprietate intelectuală (acordul 
TRIPS), documentele asupra cărora o serie 
de părți terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală trebuie excluse din domeniul 
de aplicare a Directivei 2003/98/CE. În 
cazul în care o parte terță a fost 
proprietarul inițial al unui document 
deținut de biblioteci (inclusiv de 
bibliotecile universitare), de muzee și de 
arhive și dacă acesta mai este încă protejat 
de drepturi de proprietate intelectuală, 
respectivul document trebuie să fie 
considerat, în sensul prezentei directive, ca 
fiind un document asupra căruia părțile 
terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Având în vedere că reutilizarea 
documentelor aflate în posesia 
bibliotecilor (inclusiv a celor 
universitare), muzeelor și arhivelor 
prezintă un potențial social și economic 
semnificativ pentru sectorul cultural și 
pentru cel creator, trebuie promovată 
continuarea digitalizării colecțiilor aflate 
în patrimoniul cultural european.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) În materie de acces, digitalizare și 
prezentare a colecțiilor culturale există 
numeroase forme de cooperare între 
biblioteci (inclusiv între cele universitare), 
muzee, arhive și parteneri privați, în 
cadrul cărora organismele din sectorul 
public acordă drepturi exclusive de acces 
și de exploatare comercială partenerilor 
de cooperare. Practica a demonstrat că 
aceste parteneriate de tip public-privat pot 
facilita utilizarea judicioasă a colecțiilor 
culturale, accelerând, în același timp, 
accesul cetățenilor la patrimoniul 
cultural. Prin urmare, Directiva 
2003/98/CE nu ar trebui să excludă 
acordurile de exclusivitate. În plus, 
instituțiile de cultură ar trebui să aibă 
libertatea de a-și alege singure partenerii 
cu care doresc să coopereze, respectând 
principiile transparenței și 
nediscriminării.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 11
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a facilita reutilizarea, 
organismele din sectorul public trebuie să 
pună la dispoziție documentele în formate 
prelucrabile automat și să le prezinte, 
însoțite de metadate, acolo unde este 
posibil și adecvat, într-un format care să 
asigure interoperabilitatea, de exemplu prin 
prelucrarea lor în conformitate cu 
principiile de guvernare a cerințelor în 
materie de compatibilitate și de capacitate 
de utilizare aplicabile informațiilor 
geografice în cadrul Directivei 2007/2/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE).

(11) Pentru a facilita reutilizarea, 
organismele din sectorul public ar trebui să 
pună la dispoziție documentele în formate 
prelucrabile automat și neutre din punct de 
vedere tehnologic, și să le prezinte, însoțite 
de metadate, acolo unde este posibil și 
adecvat, într-un format care să asigure
interoperabilitatea, de exemplu prin 
prelucrarea lor în conformitate cu 
principiile de guvernare a cerințelor în 
materie de compatibilitate și de capacitate 
de utilizare aplicabile informațiilor 
geografice în cadrul Directivei 2007/2/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE)23.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Un document este considerat 
document în format prelucrabil automat 
dacă este un document digitalizat, într-un 
format de fișier care permite aplicațiilor 
software să identifice, să recunoască și să 
extragă cu ușurință date din el. 
Documentele incluse în fișiere care 
limitează în orice mod o astfel de 
prelucrare sau care implică o anumită 
tehnologie pentru prelucrare nu sunt 
considerate documente în format 
prelucrabil automat. Statele membre 
asigură utilizarea unor formate 
prelucrabile automat deschise, cu excepția 
datelor în cazul cărora utilizarea unor 
formate deschise nu ar fi justificată din 
motive tehnologice sau economice. 
Fiecare utilizare a unor formate 
prelucrabile automat nedeschise ar trebui 
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justificată și ar trebui furnizată descrierea 
tehnică a formatului utilizat.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11b) „deschis” înseamnă că specificațiile 
privind formatul sunt realizate și 
actualizate de o organizație non-profit; 
dezvoltarea continuă a acestora se face pe 
baza unei proceduri de luare a deciziilor 
deschise și accesibile tuturor părților 
interesate; documentul conținând 
specificațiile privind formatul este 
disponibil gratuit; proprietatea 
intelectuală a standardului se stabilește în 
mod irevocabil cu scutire de la plata unei 
remunerații.

Justificare

Definiție bazată pe o definiție furnizată de Comisia Europeană pentru cadrul european de 
interoperabilitate.

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În cazul în care se percep taxe pentru 
reutilizarea documentelor, acestea trebuie, 
în principiu, să se limiteze la costurile 
marginale suportate în legătură cu 
reproducerea și diseminarea 
documentelor, cu excepția cazurilor 
justificate în mod excepțional, în 
conformitate cu criterii obiective, 
transparente și verificabile. Trebuie să se 
țină seama de necesitatea de a nu împiedica 
funcționarea obișnuită a organismelor din 
sectorul public, care acoperă o parte 

(12) În cazul în care se percep taxe pentru 
reutilizarea documentelor, acestea ar 
trebui, în principiu, să se limiteze la 
costurile marginale suportate pentru a da 
curs unei anumite solicitări de reutilizare. 
Trebuie să se țină seama de necesitatea de 
a nu împiedica funcționarea obișnuită a 
organismelor din sectorul public, care 
acoperă o parte semnificativă a costurilor 
operaționale pentru îndeplinirea îndatoririi 
lor publice din fondurile generate de 
exploatarea drepturilor lor de proprietate 
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semnificativă a costurilor operaționale 
pentru îndeplinirea îndatoririi lor publice 
din fondurile generate de exploatarea 
drepturilor lor de proprietate intelectuală. 
Organismul din sectorul public care 
percepe taxe pentru reutilizarea 
documentelor trebuie să demonstreze că 
taxele respective sunt orientate către 
costuri și că respectă limitele relevante.

intelectuală. Organismul din sectorul 
public care percepe taxe pentru reutilizarea 
documentelor ar trebui întotdeauna să 
demonstreze că taxele respective sunt 
orientate către costuri și că respectă 
limitele relevante. Taxele respective 
trebuie stabilite conform unor criterii 
obiective, transparente și verificabile.

Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce privește orice reutilizare a 
documentului, organismele din sectorul 
public îi pot impune utilizatorului, sub 
rezerva fezabilității, o serie de condiții 
precum recunoașterea sursei. Orice licențe 
de reutilizare a informațiilor din sectorul 
public trebuie să impună, în orice caz, cât 
mai puține restricții cu putință în materie 
de reutilizare. Licențele deschise 
disponibile online, care oferă mai multe 
drepturi de reutilizare fără limitări 
tehnologice, financiare sau geografice și 
care se bazează pe formatele de date 
deschise pot juca, la rândul lor, un rol 
important în acest sens. Prin urmare, statele 
membre trebuie să încurajeze utilizarea 
licențelor guvernamentale deschise.

(13) În ceea ce privește orice reutilizare a 
documentului, organismele din sectorul 
public îi pot impune utilizatorului, sub 
rezerva fezabilității, o serie de condiții 
precum recunoașterea sursei. Orice licențe 
de reutilizare a informațiilor din sectorul 
public ar trebui să impună, în orice caz, cât 
mai puține restricții cu putință în materie 
de reutilizare, preferabil limitându-le la 
indicarea sursei. Licențele deschise 
disponibile online, care oferă mai multe 
drepturi de reutilizare fără limitări 
tehnologice, financiare sau geografice și 
care se bazează pe formatele de date 
deschise ar trebui să joace un rol 
important în acest sens. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să încurajeze utilizarea 
licențelor deschise, care ar trebui să 
devină, cu timpul, standardizate în 
întreaga Uniune.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Implementarea corespunzătoare a 
unora dintre caracteristicile prezentei 

(14) Implementarea corespunzătoare a 
unora dintre caracteristicile prezentei 
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directive, cum ar fi mijloacele de recurs, 
conformitatea cu principiile de taxare și 
obligațiile de raportare, necesită 
supravegherea autorităților independente 
competente în privința reutilizării 
informațiilor din sectorul public. Pentru a 
asigura coerența dintre abordări la nivelul 
Uniunii, trebuie să se încurajeze 
cooperarea între autoritățile independente, 
în special prin schimbul de informații 
privind cele mai bune practici și politicile 
privind reutilizarea datelor.

directive, cum ar fi mijloacele de recurs, 
conformitatea cu principiile de taxare și 
obligațiile de raportare, necesită 
supravegherea autorităților independente 
competente în privința reutilizării 
informațiilor din sectorul public. Este de 
competența statelor membre să 
încredințeze această sarcină unei 
autorități competente. Pentru a asigura 
coerența dintre abordări la nivelul Uniunii, 
trebuie să se încurajeze cooperarea între 
autoritățile independente, în special prin 
schimbul de informații privind cele mai 
bune practici și politicile privind 
reutilizarea datelor. În cazul unor conflicte 
legate de implementare, se poate recurge 
la sistemele naționale de Ombudsman sau 
la Ombudsmanul European.

Justificare

Înființarea unei autorități de reglementare independente este contrară eforturilor statelor 
membre vizând reducerea birocrației și consolidarea bugetului și constituie o intervenție 
inutilă și profundă în prerogativele în materie de organizare ale statelor membre.

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Este necesar ca statele membre (vezi 
considerentul 19) să informeze Comisia în 
legătură cu amploarea reutilizării
informațiilor din sectorul public, cu 
condițiile în care este aceasta posibilă, 
precum și în legătură cu activitatea 
autorității independente. Pentru a asigura 
coerența dintre abordări la nivelul Uniunii, 
trebuie să se încurajeze cooperarea între 
autoritățile independente, în special prin 
schimbul de informații privind cele mai 
bune practici și politicile privind 
reutilizarea datelor.

(17) Este necesar ca statele membre (vezi 
considerentul 19) să informeze Comisia în 
legătură cu disponibilitatea pentru 
reutilizare a informațiilor din sectorul 
public, cu condițiile în care este aceasta 
posibilă, precum și în legătură cu 
activitatea autorității independente. Pentru 
a asigura coerența dintre abordări la nivelul 
Uniunii, trebuie să se încurajeze 
cooperarea între autoritățile independente, 
în special prin schimbul de informații 
privind cele mai bune practici și politicile 
privind reutilizarea datelor.

Amendamentul 15
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Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) După consultarea cu părțile interesate, 
Comisia trebuie să asiste statele membre în 
implementarea directivei într-o manieră 
coerentă, prin furnizarea de orientări, în 
special cu privire la taxare și la calcularea 
costurilor, la condițiile recomandate de 
acordare a licențelor și la formate.

(18) După consultarea cu părțile interesate, 
Comisia ar trebui să asiste statele membre 
în implementarea directivei într-o manieră 
coerentă, prin furnizarea de propuneri și de 
orientări, în special cu privire la taxare și la 
calcularea costurilor, la condițiile 
recomandate de acordare a licențelor și la 
formate.

Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul 1a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1 a) La alineatul (2), litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(c) documentelor la care accesul este 
exclus în temeiul regimurilor de acces din 
statele membre, inclusiv din următoarele 
motive:
- protejarea siguranței naționale (și 
anume siguranța de stat), apărarea sau 
siguranța publică;
- confidențialitatea statistică sau 
comercială;
- protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal;”

Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – punctul 6 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

6. «prelucrabile automat» înseamnă că 
documentele digitale sunt suficient de 
structurate pentru ca aplicațiile software 
să poată identifica declarațiile individuale 
fiabile de fapt și structura internă a 
acestora.

6. «document în format prelucrabil
automat» înseamnă un document 
digitalizat, într-un format de fișier care 
permite aplicațiilor software să identifice, 
să recunoască și să extragă cu ușurință 
date care prezintă interes din documentul 
respectiv, într-un mod neutru din punct de 
vedere tehnologic.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – subpunctul -1 (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(- 1) Alineatul (1) se înlocuiește cu textul 
următor:
Organismele din sectorul public 
prelucrează cererile de reutilizare folosind 
mijloace electronice. Organismele 
respective, folosind mijloace electronice 
ori de câte ori este posibil și oportun, pun 
documentul la dispoziția solicitantului în 
vederea reutilizării sau, în cazurile în care 
este necesară o licență, finalizează oferta 
de licență pentru solicitant, într-un 
interval de timp rezonabil, compatibil cu 
perioadele de timp prevăzute pentru 
prelucrarea cererilor de acces la 
documente.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – subpunctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 4 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Printre căile de atac se numără posibilitatea 
reexaminării de către o autoritate
independentă învestită cu puteri de 
reglementare specifice cu privire la 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public și ale cărei decizii sunt obligatorii 
pentru organismul din sectorul public în 
cauză.

Printre căile de atac se numără referirea la 
posibilitatea reexaminării de către o 
autoritate din statele membre.

Justificare
Înființarea unei autorități de reglementare independente este contrară eforturilor statelor 
membre vizând reducerea birocrației și consolidarea bugetului și constituie o intervenție 
inutilă și profundă în prerogativele în materie de organizare ale statelor membre.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4 – subpunctul 2 (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 4 – paragraf nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă este pe deplin 
compatibilă cu legislația aplicabilă 
privind protecția datelor. Dacă datele
publice disponibile pentru re-utilizare se 
referă la date cu caracter personal, 
trebuie stabilit în ce condiții și în temeiul 
căror garanții specifice de protecție a 
datelor, este permisă reutilizarea, în cazul 
în care se face sub o licență. Prin această 
evaluare trebuie să se asigure faptul că 
există o bază juridică adecvată pentru 
transferul și reutilizarea datelor în 
temeiul dreptului național, că reutilizarea 
poate avea loc numai pentru un scop 
compatibil și că solicitanții și utilizatorii 
ulteriori ai datelor sunt obligați să 
respecte dispozițiile dreptului în materie 
de protecție a datelor în vigoare. Comisia 
monitorizează atent ca implementarea 
prezentei directive să nu aducă atingere
legislației UE privind protecția datelor..
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Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. La alineatul (1), cuvintele „prin 
mijloace electronice” se înlocuiesc cu 
cuvintele „în formate care pot fi 
prelucrabile automat și împreună cu 
metadatele lor”.

1. Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text:

‘1. Organismele din sectorul public pun la 
dispoziție documentele în formatele sau 
limbile disponibile și, dacă este posibil și 
dacă este cazul, în formate prelucrabile 
automat și neutre din punct de vedere 
tehnologic și împreună cu metadatele lor. 
Aceasta nu implică o obligație pentru 
organismele din sectorul public de a crea, 
digitaliza, a face prelucrabile automat, 
într-un mod neutru din punct de vedere 
tehnologic sau adapta documente pentru 
a răspunde solicitării, nici de a furniza 
extrase din documente în cazul în care 
aceasta ar implica eforturi 
disproporționate care depășesc amploarea 
unei simple operațiuni”.

Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care se percep taxe pentru 
reutilizarea documentelor, suma totală 
percepută de organismele din sectorul 
public se limitează la costurile marginale 
suportate în legătură cu reproducerea și 

1. În cazul în care se percep taxe pentru 
reutilizarea documentelor, suma totală 
percepută de organismele din sectorul 
public se limitează la costurile marginale 
suportate în legătură cu reproducerea, 
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diseminarea. punerea la dispoziție și diseminarea.

2. Alineatul (1) nu se aplică:
2. În cazuri excepționale, în special dacă 
organismele din sectorul public acoperă o 
parte semnificativă a costurilor 
operaționale referitoare la îndeplinirea 
îndatoririlor lor publice din fondurile 
generate de exploatarea drepturilor lor de 
proprietate intelectuală, organismelor din 
sectorul public li se poate acorda 
permisiunea să perceapă, pentru 
reutilizarea documentelor, taxe superioare 
costurilor marginale, conform unor criterii 
obiective, transparente și verificabile, cu 
condiția ca acest lucru să fie în interesul 
public și sub rezerva aprobării din partea 
autorității independente menționate la 
articolul 4 alineatul (4), și fără a aduce 
atingere alineatelor (3) și (4) din 
prezentul articol.”

a) În cazuri excepționale, în special dacă 
organismelor din sectorul public li se cere 
să genereze venituri care să acopere o 
parte semnificativă a costurilor 
operaționale referitoare la îndeplinirea 
îndatoririlor lor publice din fondurile 
generate de exploatarea drepturilor lor de 
proprietate intelectuală, organismelor din 
sectorul public li se poate acorda 
permisiunea să perceapă, pentru 
reutilizarea documentelor, taxe superioare 
costurilor marginale

‘3. Fără a aduce atingere alineatelor (1) și 
(2), bibliotecile (inclusiv bibliotecile 
universitare), muzeele și arhivele pot 
percepe taxe superioare costurilor 
marginale în legătură cu reutilizarea 
documentelor pe care le dețin.”

b) biblioteci (inclusiv cele universitare), 
muzee și arhive.

3. În cazul în care se percep taxe în 
temeiul alineatului 2, acestea sunt 
stabilite în funcție de criterii obiective, 
transparente și verificabile. Veniturile 
totale din furnizarea și autorizarea 
reutilizării documentelor nu trebuie să 
depășească costurile pentru de colectare, 
producere, reproducere, furnizare și 
diseminare, plus un profit rezonabil în 
urma investiției. Dacă este cazul, acestea
nu trebuie să depășească, anonimizarea 
datelor cu caracter personal sau a 
investițiilor, făcută pentru a face datele
disponibile pentru re-utilizare prin 
mijloace electronice.  Taxele prevăzute la 
alineatele (1) și (2) fixate pentru perioada 
contabilă în cauză ar trebui să țină seama 
de costuri și să fie calculate pe baza 
principiilor contabile aplicabile 
organismelor din sectorul public în 
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cauză.” 
4. Taxele prevăzute la alineatul (3) sunt 
supuse controlului de către autoritatea
independentă menționată la articolul 4 
alineatul (4), și fără a aduce atingere 
alineatelor 2 și 3 din prezentul articol.

Amendamentul 23

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 7
Directiva 2003/98/CE
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) La articolul 7 (Transparența), după 
cuvintele „calcularea taxelor”, se 
inserează cuvintele „superioare costurilor 
marginale”.

(7) La articolul 7 (Transparența), a treia 
teză este formulată după cum urmează:

„Organismul în cauză din sectorul public 
indică și factorii care vor fi luați în 
considerare la calcularea taxelor în 
conformitate cu articolul 6.”

Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismele din sectorul public pot acorda 
permisiunea reutilizării necondiționate sau 
pot impune o serie de condiții, cum ar fi 
indicarea sursei, dacă este cazul prin 
intermediul unei licențe. Condițiile 
respective nu trebuie să limiteze în mod 
inutil posibilitățile de reutilizare și nu 
trebuie utilizate pentru restricționarea 
concurenței.

„Organismele din sectorul public pot 
acorda permisiunea reutilizării 
necondiționate a documentelor sau pot 
impune o serie de condiții, dacă este cazul, 
prin intermediul unei licențe, în care sunt 
soluționate chestiunile esențiale. 
Condițiile respective trebuie să fie 
disponibile electronic și nu trebuie să 
limiteze în mod inutil posibilitățile de 
reutilizare și nu trebuie utilizate pentru 
restricționarea concurenței
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Amendamentul 25

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 8 – subpunctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul unei implementări coerente 
a prezentului articol, Comisia adoptă 
orientări privind licențele standard și 
deschise recomandate pentru reutilizarea 
informațiilor din sectorul public. Aceste 
orientări vor include o clauză specifică 
privind protecția datelor.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9
Directiva 2003/98/CE
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre asigură luarea unor
măsuri practice care să faciliteze căutarea
în mai multe limbi a documentelor 
disponibile pentru reutilizare, cum ar fi 
listele de resurse ale principalelor 
documente împreună cu metadatele 
relevante, accesibile de preferință online și
în formate prelucrabile automat, și situri 
portal cu legături spre listele de resurse 
descentralizate.

Statele membre iau măsuri practice care să 
faciliteze căutarea documentelor 
disponibile pentru reutilizare în întreaga 
Uniune, cum ar fi listele de resurse ale 
principalelor documente împreună cu 
metadatele relevante, accesibile de 
preferință în formate prelucrabile automat 
și neutre din punct de vedere tehnologic, 
și situri portal cu legături spre listele de 
resurse.

Justificare

Introducerea unor posibilități de căutare în mai multe limbi este utilă și este deja oferită în 
prezent în mod voluntar. Firește că, ținând seama de situația financiară a autorităților 
publice, introducerea unei obligații generale de a facilita întotdeauna astfel de căutări, 
inclusiv în alte limbi europene, ar implica costuri excesiv de ridicate.

Amendamentul 27
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 11 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) Articolul 11 alineatul (2) se 
reformulează după cum urmează:
‘2. Fără a aduce atingere alineatului (1), 
în cazul în care un drept exclusiv este, în 
cadrul furnizării unui serviciu, necesar în 
interesul public, ar trebui ca validitatea 
acordului de exclusivitate să fie verificată 
la intervale regulate, în orice caz cel puțin 
o dată la patru ani. Acordurilor de 
exclusivitate încheiate după intrarea în 
vigoare a prezentei directive li se aplică 
principiul transparenței și sunt publicate 
de organismele din sectorul public 
respective.”

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 11 – alineatul 2 a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9b) La articolul 11 se introduce 
următorul alineat:
„2a. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), în cazul acordării unui drept exclusiv 
în vederea exploatării comerciale 
necesare pentru digitalizarea colecțiilor 
culturale, durata exploatării comerciale 
nu depășește șapte ani. În această 
perioadă, dreptul exclusiv nu trebuie să 
facă obiectul unei verificări. Acordurile 
de exclusivitate încheiate după data 
intrării în vigoare a prezentei directive 
sunt transparente și publice.”
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 10 – partea introductivă
Directiva 2003/98/CE
Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) La articolul 11 (Interzicerea 
acordurilor de exclusivitate), se adaugă 
următorul text după sfârșitul alineatului 
(3):

(10) La articolul 11 (Interzicerea 
acordurilor de exclusivitate), alineatul (3) 
se reformulează după cum urmează:

„3. Acordurile de exclusivitate existente 
care nu se califică pentru o excepție în 
conformitate cu alineatul (2), se denunță la 
sfârșitul contractului, însă, în orice caz, cel 
mai târziu la 31 decembrie 2008. Aceste 
acorduri, care se referă la biblioteci 
(inclusiv la cele universitare), la muzee și 
la arhive și care nu se califică pentru o 
excepție în conformitate cu alineatul (2) 
sau alineatul (2a), se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, cel târziu la 
31 decembrie 20XX [în termen de 6 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
directive].”

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 12 – partea introductivă
Directiva 2003/98/CE
Articolul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) La articolul 13 (Revizuire), data de 1 
iulie 2008 se înlocuiește cu [în termen de 3
ani de la data transpunerii] și se adaugă 
următorul alineat:

(12) La articolul 13 (Revizuire), data de 1 
iulie 2008 se înlocuiește cu [în termen de 5
ani de la data intrării în vigoare] și se 
adaugă următorul alineat:

Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
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Directiva 2003/98/CE
Articolul 13 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre înaintează Comisiei un 
raport anual privind amploarea reutilizării
informațiilor din sectorul public, condițiile 
în care este aceasta posibilă și activitatea 
autorității independente menționate la 
articolul 4 alineatul (4).

O dată la trei ani, statele membre 
înaintează Comisiei un raport privind 
disponibilitatea informațiilor din sectorul 
public pentru reutilizare, condițiile în care 
este aceasta posibilă și activitatea 
autorității independente menționate la 
articolul 4 alineatul (4).
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