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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 11a (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 codate în fișiere care 
limitează în vreun fel o astfel de 
prelucrare sau care necesită o tehnologie 
specifică pentru prelucrare nu sunt 
considerate documente în format 
prelucrabil automat. Statele membre 
asigură utilizarea unor formate 
prelucrabile automat deschise, exceptând 
cazul datelor pentru care sunt mai 
potrivite și se justifică alte formate.

Or. en

Amendamentul 2
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 

(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. 
Ar trebui să se țină seama de necesitatea de 
a nu împiedica funcționarea obișnuită a 
organismelor din sectorul public, care 
acoperă o parte semnificativă a costurilor 
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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 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.

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 ar trebui întotdeauna să 
demonstreze că taxele respective sunt 
orientate către costuri și că respectă 
limitele relevante. Taxele respective ar 
trebui să se stabilească în conformitate cu 
criterii obiective, transparente și 
verificabile.

Or. en

Amendamentul 3
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 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 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.

Or. en
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Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Implementarea corespunzătoare a 
unora dintre caracteristicile prezentei 
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.

(14) Implementarea corespunzătoare a 
unora dintre caracteristicile prezentei 
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. Statele 
membre ar putea să confere unui 
organism existent competențele 
corespunzătoare pentru a reexamina orice 
decizie luată de un organism din sectorul 
public cu privire la reutilizare. Pentru a 
asigura coerența dintre abordări la nivelul 
Uniunii, ar trebui să se încurajeze 
cooperarea între autoritățile independente, 
în special prin schimbul de informații 
privind cele mai bune practici și politicile 
privind reutilizarea datelor.

Or. en

Amendamentul 5
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 

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

Or. en

Amendamentul 6
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

1a. 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;”

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – punctul 6 (nou)

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 
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respectiv, într-un mod neutru din punct de 
vedere tehnologic.

Or. en

Amendamentul 8
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 
următorul text:
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.

Or. en

Amendamentul 9
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 

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

percepută de organismele din sectorul 
public se limitează la costurile marginale 
suportate pentru a da curs unei solicitări 
de reutilizare, dacă acest proces implică 
costuri suplimentare.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Textul articolului 6 devine alineatul (4). 2. Textul articolului 6 devine alineatul (4)
și se adaugă următorul text: „În cazul în 
care se percep taxe în temeiul alineatelor 
(2) și (3), acestea se stabilesc în 
conformitate cu criterii obiective, 
transparente și verificabile, iar veniturile 
totale provenite din furnizarea 
documentelor și permiterea reutilizării 
acestora nu depășesc costurile aferente 
colectării, producerii, reproducerii, 
difuzării și, dacă este cazul, asigurării 
anonimatului datelor cu caracter 
personal, la care se adaugă o marjă de 
profit adecvată. Taxele ar trebui fixate 
ținând seama de costurile din perioada 
contabilă în cauză și calculate pe baza 
principiilor contabile aplicabile 
organismelor din sectorul public în 
cauză.”.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/98/CE
Articolul 7
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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), se elimină 
cuvintele „ori de câte ori este posibil și 
oportun”, iar după cuvintele „calcularea 
taxelor”, se inserează cuvintele „superioare 
costurilor marginale”.

Or. en

Amendamentul 12
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 sau 
pot impune o serie de condiții, cum ar fi 
indicarea sursei, dacă este cazul prin 
intermediul unei licențe. Condițiile 
respective sunt puse la dispoziție prin 
mijloace electronice și nu limitează în mod 
inutil posibilitățile de reutilizare și nu sunt
utilizate pentru restricționarea concurenței.

Or. en

Amendamentul 13
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8 – subpunctul 1a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 8 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se adaugă următorul alineat:
„(3) În scopul unei puneri coerente în 
aplicare a prezentului articol, Comisia 
adoptă orientări privind standardele 
recomandate și, preferabil, licențele 
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deschise pentru reutilizarea informațiilor 
din sectorul public. Aceste orientări vor 
include o clauză specifică privind 
protecția datelor.”

Or. en

Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
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).

Or. en


