
AM\913765RO.doc PE496.525v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

2011/0430(COD)

1.10.2012

AMENDAMENTELE
12 - 128

Proiect de raport
Ivailo Kalfin
(PE492.922v01-00)

Modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din 
sectorul public

Propunere de directivă
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))



PE496.525v01-00 2/73 AM\913765RO.doc

RO

AM_Com_LegReport



AM\913765RO.doc 3/73 PE496.525v01-00

RO

Amendamentul 12
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 1 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele și informațiile produse de 
guvernele statelor membre, de sectorul 
public și de instituțiile și organismele UE 
constituie un rezervor de resurse vast, 
divers și valoros care poate fi în slujba 
economiei cunoașterii. 

Or. en

Amendamentul 13
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Politicile de deschidere a datelor care 
încurajează punerea la dispoziție pe scară 
largă și reutilizarea informațiilor din 
sectorul public în scopuri private sau 
comerciale, cu constrângeri juridice, 
tehnice sau financiare minime sau 
inexistente, pot juca un rol important în 
demararea dezvoltării de noi servicii bazate 
pe mijloace inovatoare de combinare și 
utilizare a acestor informații. Cu toate 
acestea, acest lucru necesită condiții de 
concurență echitabile la nivelul Uniunii în 
ceea ce privește autorizarea sau 
interzicerea reutilizării documentelor, 
obiectiv care nu poate fi atins dacă este 
lăsat la discreția diferitelor norme și 
practici ale statelor membre sau ale 
organismelor publice în cauză.

(2) Politicile de deschidere a datelor care 
încurajează punerea la dispoziție pe scară 
largă și reutilizarea informațiilor din 
sectorul public în scopuri private sau 
comerciale, cu constrângeri juridice, 
tehnice sau financiare minime sau 
inexistente, pot juca un rol important în 
demararea dezvoltării de noi servicii bazate 
pe mijloace inovatoare de combinare și 
utilizare a acestor informații, de stimulare 
a creșterii economice și de promovare a 
angajamentului social. Cu toate acestea, 
acest lucru necesită condiții de concurență 
echitabile la nivelul Uniunii în ceea ce 
privește autorizarea sau interzicerea 
reutilizării documentelor, obiectiv care nu 
poate fi atins dacă este lăsat la discreția 
diferitelor norme și practici ale statelor 
membre sau ale organismelor publice în 
cauză.
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Or. en

Amendamentul 14
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Permisiunea de a reutiliza documentele 
deținute de un organism din sectorul public 
adaugă valoare pentru reutilizatori, pentru 
utilizatorii finali și pentru societate în 
general și, în numeroase cazuri, pentru 
organismul public propriu-zis, prin 
furnizarea de feedback din partea 
reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, care 
permite deținătorului să îmbunătățească 
calitatea informațiilor colectate.

(3) Permisiunea de a reutiliza datele și
documentele deținute de un organism din 
sectorul public adaugă valoare pentru 
reutilizatori, pentru utilizatorii finali,
pentru societate în general și pentru 
organismul public propriu-zis, prin 
promovarea transparenței și prin
furnizarea de feedback din partea 
reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, care 
permite deținătorului să îmbunătățească 
calitatea informațiilor colectate.

Or. en

Amendamentul 15
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Hermann 
Winkler

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 

(6) Directiva 2003/98/CE nu creează 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 doar armonizează condițiile în 
care documentele sunt puse la dispoziție 
în vederea reutilizării. În același timp, 
directiva are la bază normele naționale 
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accesibile să poată fi reutilizate. În alte 
state membre, legătura dintre cele două 
seturi de norme este mai puțin evidentă, 
iar acest fapt constituie o sursă de 
incertitudine juridică.

privind accesul la documente. Anumite 
state membre au legat în mod expres 
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.

Or. de

Amendamentul 16
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Reglementările statelor membre în 
materie de acces la documentele din 
sectorul public se întemeiază pe 
transparență și libertatea de informare. 
Cu toate acestea, în anumite cazuri, acest 
drept este limitat, de exemplu, la acele 
persoane care au un interes special cu 
privire la aceste documente sau în 
cazurile în care documentele conțin 
informații sensibile referitoare, de 
exemplu, la siguranța națională sau 
publică.

Or. de

Amendamentul 17
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obligația de a lua măsuri pentru ca 
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toate documentele accesibile la scară 
largă să fie reutilizabile ar trebui impusă 
garantând în același timp protecția 
confidențialității și a datelor cu caracter 
personal la nivelul Uniunii, cu 
respectarea legislației Uniunii privind 
protecția datelor, inclusiv în ceea ce 
privește reutilizarea datelor la nivel 
transfrontalier, prin asigurarea 
anonimizării datelor cu caracter personal, 
după caz.

Or. en

Amendamentul 18
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) Directiva 2003/98/CE nu creează o 
obligație pentru statele membre de a 
digitaliza materialul analog disponibil sau 
de a-l face prelucrabil automat, în mod 
neutru din punct de vedere tehnologic. 
Organismele din sectorul public pot hotărî 
singure ce date, când și în ce condiții sunt 
digitalizate.

Or. de

Amendamentul 19
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6c) Directiva 2003/98/CE se aplică 
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documentelor a căror punere la dispoziție 
constituie o activitate care se încadrează 
în sfera îndatoririi publice a organismelor 
în cauză din sectorul public, îndatorirea 
publică fiind definită în conformitate cu 
legea sau cu 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.

Or. de

Amendamentul 20
Sajjad Karim

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 

(7) 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 ar trebui 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 ar trebui să fie 
considerat, în sensul prezentei directive, ca 
fiind un document asupra căruia părțile 
terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală.
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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.

Or. en

Amendamentul 21
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

(7) Directiva 2003/98/CE constituie o 
limitare a drepturilor de proprietate 
intelectuală deținute de autorii 
documentelor. Prin urmare, domeniul de 
aplicare al unei astfel de legături între 
dreptul de acces și dreptul de utilizare nu 
ar trebui să depășească ceea ce este 
neapărat 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 ar trebui 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 
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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 părți terțe 
dețin drepturi de proprietate intelectuală.

de drepturi de proprietate intelectuală, 
respectivul document ar trebui să fie 
considerat, în sensul prezentei directive, ca 
fiind un document asupra căruia părți terțe 
dețin drepturi de proprietate intelectuală.

Or. de

Amendamentul 22
Ioannis A. Tsoukalas

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 

(7) Prin urmare, Directiva 2003/98/CE ar 
trebui să prevadă o obligație clară din 
partea statelor membre, dar și din partea 
instituțiilor și organismelor Uniunii 
Europene, de a lua măsuri pentru ca toate 
documentele accesibile pe scară largă să fie 
reutilizabile și de a genera toate 
documentele viitoare de acest tip în 
vederea reutilizării. 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 ar trebui 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 ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare a Directivei 2003/98/CE. În 
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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.

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 ar trebui să fie 
considerat, în sensul prezentei directive, ca 
fiind un document asupra căruia părțile 
terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală.

Or. en

Amendamentul 23
Bendt Bendtsen

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 

(7) Prin urmare, Directiva 2003/98/CE 
trebuie să prevadă ca statele membre să ia
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 ar trebui 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 ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare a Directivei 2003/98/CE. În 
cazul în care o parte terță a fost 
proprietarul inițial al unui document 



AM\913765RO.doc 11/73 PE496.525v01-00

RO

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.

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 ar trebui să fie 
considerat, în sensul prezentei directive, ca 
fiind un document asupra căruia părțile 
terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală.

Or. da

Amendamentul 24
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) În scopul identificării documentelor 
a căror punere la dispoziție constituie o 
activitate care nu se încadrează în sfera 
îndatoririi publice a organismelor în 
cauză din sectorul public, îndatorirea 
publică fiind definită în conformitate cu 
legea sau prin alte norme obligatorii din 
statul membru, îndatorirea publică ar 
putea fi definită în general sau de la caz 
la caz pentru fiecare organism din 
sectorul public.

Or. en

Amendamentul 25
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Documentele din domeniul public 
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deținute de biblioteci (inclusiv bibliotecile 
universitare), muzee și arhive vor fi 
considerate a fi reutilizabile.

Or. en

Amendamentul 26
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7b) Prezenta directivă ar trebui 
implementată și pusă în aplicare cu 
respectarea deplină a principiilor 
referitoare la protecția datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date. În 
special, acordarea permisiunii de a 
reutiliza documente la care accesul este 
restricționat în virtutea regimurilor de 
acces din statele membre ar trebui să 
respecte restricțiile impuse de legislația 
națională în conformitate cu 
Directiva 95/46/CE privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal conținute de
acestea.

Or. en

Amendamentul 27
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Domeniul de aplicare a directivei se 
extinde la biblioteci (inclusiv la bibliotecile 
universitare), la muzee și arhive. Directiva 
nu se aplică altor instituții de cultură, 
precum operele, baletele sau teatrele, și 
nici arhivelor care aparțin acestor instituții.

(10) Domeniul de aplicare a directivei se 
extinde la biblioteci (inclusiv la bibliotecile 
universitare), la muzee, la organisme 
publice de gestionare a siturilor 
arheologice și culturale și la arhive. 
Directiva nu se aplică altor instituții de 
cultură, precum operele, baletele sau 
teatrele, și nici arhivelor care aparțin 
acestor instituții.

Or. en

Amendamentul 28
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În materie de acces, digitalizare și 
prezentare a colecțiilor culturale există 
numeroase forme de cooperare între 
biblioteci (inclusiv între bibliotecile 
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 public-
private 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. Mai 
mult, instituțiile de cultură ar trebui să 
aibă libertatea de a-și alege singure 
partenerii cu care doresc să coopereze, 
respectând principiile transparenței și 
nediscriminării.
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Or. de

Amendamentul 29
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Instituțiile și organismele Uniunii 
Europene ar trebui să dea un exemplu în 
ceea ce privește reutilizarea informațiilor 
din sectorul public, transformând astfel 
procedurile de gestionare a informațiilor 
la nivelul sectorului public în ansamblul 
său, promovând bunele practici și 
dezvoltând soluții tehnologice inovatoare.

Or. en

Amendamentul 30
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10b) Aplicarea directivei se extinde la 
guvernele regionale și la autoritățile 
locale, care reprezintă o sursă deosebit de 
valoroasă de date din sectorul public. 

Or. en

Amendamentul 31
Ioannis A. Tsoukalas

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)23.

(11) Pentru a facilita reutilizarea, 
organismele din sectorul public ar trebui să 
pună la dispoziție documentele în formate 
prelucrabile automat și să le prezinte, 
însoțite de metadate, acolo unde este 
posibil și adecvat, utilizând standarde 
deschise, pe cât posibil, 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.

Or. en

Amendamentul 32
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Considerentul 11

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 

(11) Pentru a facilita reutilizarea, 
organismele din sectorul public ar trebui să 
pună la dispoziție documentele în formate 
prelucrabile automat în mod neutru 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 
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infrastructuri pentru informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE).

din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale în 
Comunitatea Europeană (INSPIRE).

Or. de

Amendamentul 33
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Considerentul 11

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)23.

(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.

Or. en

Amendamentul 34
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Un document ar trebui considerat 
document într-un format prelucrabil 
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automat dacă formatul de fișier în care se 
află este structurat în așa fel încât 
aplicațiile software să poată identifica, 
recunoaște și extrage cu ușurință date de 
interes din acesta. Datele codificate în 
fișiere care sunt structurate într-un 
format prelucrabil automat sunt date 
prelucrabile automat. Formatele 
prelucrabile automat pot exista sau nu, ca 
standarde deschise oficiale. Documentele 
codificate într-un format de fișier care 
limitează această prelucrare automată, 
deoarece datele nu pot fi extrase sau 
extrase cu ușurință din aceste documente, 
nu ar trebui considerate documente în 
format prelucrabil automat. Statele 
membre ar trebui, după caz, să încurajeze 
utilizarea de formate deschise, 
prelucrabile automat.

Or. en

Amendamentul 35
Sajjad Karim

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 
semnificativă a costurilor operaționale
pentru îndeplinirea îndatoririi lor publice 
din fondurile generate de exploatarea 
drepturilor lor de proprietate intelectuală. 

(12) În cazul în care se percep taxe pentru 
furnizarea și autorizarea reutilizării
documentelor, acestea ar trebui, în 
principiu, să se limiteze la costurile 
marginale. Cu toate acestea, 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 lor pentru 
îndeplinirea îndatoririi lor publice sau a 
oricărei activități specifice care intră în 
sfera atribuțiilor lor publice, și nici 
funcționarea obișnuită a bibliotecilor, a 
muzeelor și a arhivelor. Acestor 
organisme din sectorul public ar trebui să 
li se permită să perceapă taxe mai ridicate 
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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.

pentru reutilizare. Venitul total obținut 
prin punerea la dispoziție a documentelor 
și autorizarea reutilizării lor nu depășește 
costul colectării, producerii, reproducerii 
și diseminării, la care se adaugă un profit 
rezonabil. Organismul din sectorul public 
care percepe taxe pentru reutilizarea 
documentelor ar trebui să demonstreze că 
taxele respective sunt orientate către 
costuri și că respectă criteriile relevante.

Or. en

Amendamentul 36
Salvador Sedó i Alabart

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 
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.

(12) În cazul în care se percep taxe pentru 
furnizarea și autorizarea reutilizării
documentelor, acestea ar trebui, în 
principiu, să se limiteze la costurile 
marginale. Cu toate acestea, ar trebui să se 
țină seama de necesitatea de a nu împiedica 
funcționarea obișnuită a organismelor din 
sectorul public, care sunt obligate să 
acopere o parte semnificativă a costurilor 
lor pentru îndeplinirea îndatoririi lor 
publice, și nici funcționarea obișnuită a 
bibliotecilor, a muzeelor și a arhivelor. 
Acestor organisme din sectorul public ar 
trebui să li se permită să perceapă taxe 
mai ridicate pentru reutilizare. Aceste 
taxe peste costurile marginale ar trebui să 
fie stabilite pe baza unor criterii obiective, 
transparente și verificabile, iar venitul 
total obținut prin punerea la dispoziție a 
documentelor și autorizarea reutilizării 
lor nu ar trebui să depășească costul 
colectării, producerii, reproducerii și 
diseminării, la care se adaugă un profit 
rezonabil. Organismul din sectorul public 
care percepe taxe pentru reutilizarea 
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documentelor ar trebui să demonstreze că 
taxele respective sunt orientate către 
costuri și că respectă criteriile relevante.

Or. en

Amendamentul 37
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

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 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.

(12) În cazul în care se percep taxe pentru 
reutilizarea documentelor, acestea ar 
trebui, în principiu, să se limiteze la 
costurile marginale suportate în legătură cu 
reproducerea, punerea la dispoziție și 
diseminarea documentelor, cu excepția 
cazurilor justificate în mod excepțional, în 
conformitate cu criterii obiective, 
transparente și verificabile. 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 operaționale 
pentru îndeplinirea îndatoririi lor publice 
din fondurile generate de exploatarea 
drepturilor lor de proprietate intelectuală.

Or. de

Amendamentul 38
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Considerentul 12
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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 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.

(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, formatarea, asigurarea 
interoperabilității și diseminarea 
documentelor, cu excepția cazurilor 
justificate în mod excepțional, în 
conformitate cu criterii obiective, 
transparente și verificabile. 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 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 să demonstreze că 
taxele respective sunt orientate către 
costuri și că respectă limitele relevante.

Or. ro

Amendamentul 39
Bendt Bendtsen

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 

(13) În ceea ce privește orice reutilizare a 
documentului, organismele din sectorul 
public îi impun utilizatorului, sub rezerva 
fezabilității, o serie de condiții precum 
recunoașterea 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 pot juca, la rândul lor, un rol 
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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.

important în acest sens. Prin urmare, statele 
membre ar trebui să încurajeze utilizarea 
licențelor guvernamentale deschise.

Or. da

Amendamentul 40
Ioannis A. Tsoukalas

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 licență
de reutilizare a informațiilor din sectorul 
public ar trebui 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 ar trebui să încurajeze utilizarea 
licențelor guvernamentale deschise care 
permit reutilizarea, inclusiv reutilizarea 
comercială.

Or. en

Amendamentul 41
Adina-Ioana Vălean
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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 unui organism imparțial 
competent, abilitat să revizuiască orice 
decizie privind reutilizarea luată de 
organismul din sectorul public. Pentru a 
asigura coerența dintre abordări la nivelul 
Uniunii, ar trebui să se încurajeze 
coordonarea între aceste organisme, în 
special prin schimbul de informații privind 
cele mai bune practici și politicile privind 
reutilizarea datelor.

Or. en

Amendamentul 42
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 
verificarea autorităților competente în 
privința reutilizării informațiilor din 
sectorul public. Este de datoria statelor 
membre să încredințeze această sarcină 
unei autorități competente. Pentru a 
asigura coerența dintre abordări la nivelul 
Uniunii, ar trebui să se încurajeze 
cooperarea între autoritățile independente, 
în special prin schimbul de informații 
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privind cele mai bune practici și politicile 
privind reutilizarea datelor.

Or. de

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 43
Béla Kovács

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume de a facilita 
crearea de produse și servicii 
informaționale la nivelul întregii Uniuni pe 
baza documentelor din sectorul public, de a 
asigura utilizarea transfrontalieră efectivă a 
documentelor din sectorul public de către 
întreprinderile private pentru produsele și
serviciile informaționale cu valoare 
adăugată și de a limita denaturările în 
materie de concurență pe piața Uniunii, nu 
poate fi atins în mod satisfăcător de statele 
membre și că, dat fiind obiectivul 
paneuropean intrinsec al acțiunii propuse, 
acesta poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o 
mai mare eficiență la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În 
conformitate cu principiile 
proporționalității, prevăzute la articolul în 
cauză, prezenta directivă nu depășește ceea 
ce este necesar pentru îndeplinirea acestor 
obiective.

(15) Având în vedere că obiectivul 
prezentei directive, și anume de a facilita 
crearea de produse și servicii 
informaționale la nivelul întregii Uniuni pe 
baza documentelor din sectorul public, de a 
asigura utilizarea transfrontalieră efectivă a 
documentelor din sectorul public de către 
întreprinderile private, axându-se pe 
întreprinderile mici și mijlocii, pentru 
produsele și serviciile informaționale cu 
valoare adăugată și de a limita denaturările 
în materie de concurență pe piața Uniunii, 
nu poate fi atins în mod satisfăcător de 
statele membre și că, dat fiind obiectivul 
paneuropean intrinsec al acțiunii propuse,
acesta poate fi îndeplinit, prin urmare, cu o 
mai mare eficiență la nivelul Uniunii, 
Uniunea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene. În 
conformitate cu principiile 
proporționalității, prevăzute la articolul în 
cauză, prezenta directivă nu depășește ceea 
ce este necesar pentru îndeplinirea acestor 
obiective.
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Amendamentul 44
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Documentele și lucrările, inclusiv 
producțiile audio și audiovizuale, produse 
de radiodifuzorii publici și de alte 
organisme sau filiale ale acestora pentru 
îndeplinirea unui serviciu public de 
radiodifuziune ar trebui, în principiu, să 
fie reutilizabile. Posibilitatea de a accesa 
și a reutiliza astfel de documente finanțate 
public ar fi deosebit de benefică pentru 
stimularea producției de conținut creativ 
derivat și ar permite un viitor ciclu de 
viață pentru lucrările păstrate în arhivele 
radiodifuzorilor publici.

Or. en

Amendamentul 45
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Fiecare stat membru asigură 
accesul ușor la informațiile din sectorul 
public prin intermediul unui punct de 
acces central, cum ar fi un portal ISP 
național, garantând astfel că seturile de 
date sunt ușor de identificat și de 
exploatat atât la nivel național, cât și 
peste hotare. Comisia Europeană creează 
un fișier european central pentru stocarea 
propriilor informații din sectorul public, 
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care ar acționa totodată ca punct de acces 
la portalurile ISP naționale.

Or. en

Amendamentul 46
Adina-Ioana Vălean

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 amploarea reutilizării 
informațiilor din sectorul public, cu 
condițiile în care este aceasta posibilă, 
precum și în legătură cu activitatea 
organismului imparțial. Pentru a asigura 
coerența dintre abordări la nivelul Uniunii, 
ar trebui să se încurajeze coordonarea
între organismele imparțiale, în special 
prin schimbul de informații privind cele 
mai bune practici și politicile privind 
reutilizarea datelor.

Or. en

Amendamentul 47
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

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

Or. de

Amendamentul 48
Adina-Ioana Vălean

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 poate 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.

Or. en

Amendamentul 49
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La alineatul (2), litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) documentelor asupra cărora părțile 
terțe dețin drepturi de proprietate 
intelectuală, inclusiv documente deținute 
de o bibliotecă universitară și pentru care 
universitatea deține drepturi de 
proprietate intelectuală;”

Or. en
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Justificare

Acest amendament vizează clarificarea faptului că directiva nu se aplică documentelor 
deținute de o bibliotecă aparținând unei universități care deține drepturi de proprietate 
intelectuală (DPI) asupra documentului. O universitate și bibliotecile sale pot constitui o 
singură entitate juridică. Fără acest amendament, excluderea documentelor care fac obiectul 
DPI deținute de terți nu s-ar aplica în cazul în care o bibliotecă deține documentul, însă DPI 
sunt deținute de universitate, deoarece aceasta din urmă nu este o parte separată (adică, 
terță).

Amendamentul 50
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 1 – subpunctul 1 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La alineatul (2), litera (d) se elimină.

Or. en

Amendamentul 51
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(e) documentelor deținute de instituții de 
învățământ și cercetare precum unitățile de 
cercetare, inclusiv, după caz, organizații 
constituite pentru transferul rezultatelor 
cercetării, școli și universități (cu excepția 
bibliotecilor universitare în ceea ce privește 
alte documente decât documentele de 
cercetare protejate de drepturile de 
proprietate intelectuală ale terților) și;”

„(e) documentelor deținute de instituții de 
învățământ și cercetare, inclusiv organizații 
constituite pentru transferul rezultatelor 
cercetării, școli și universități (cu excepția 
bibliotecilor universitare în ceea ce privește 
alte documente decât documentele de 
cercetare protejate de drepturile de 
proprietate intelectuală ale terților) și;”
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Amendamentul 52
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La alineatul (2), se adaugă 
următoarea literă după litera (e):
„(ea) documentelor deținute de arhive, 
muzee sau biblioteci (inclusiv biblioteci 
universitare) având un caracter religios 
deosebit de sensibil sau care implică 
cunoștințe tradiționale;”

Or. en

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că instituțiile de cultură care dețin materiale având un caracter 
religios deosebit de sensibil sau despre cunoștințe tradiționale au posibilitatea de a reutiliza 
aceste materiale din punct de vedere etic.

Amendamentul 53
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul 3
Directiva 2003/98/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(f) documentelor deținute de instituții de 
cultură, altele decât muzeele, bibliotecile și 
arhivele;”

„(f) documentelor deținute de instituții de 
cultură, altele decât muzeele, bibliotecile, 
organismele publice de gestionare a 
siturilor arheologice și culturale și 
arhivele;”
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Amendamentul 54
Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La articolul 1, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Prezenta directivă se bazează pe 
regimurile de acces din statele membre și 
nu le aduce atingere.”

Or. en

Amendamentul 55
Ivailo Kalfin

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul 5 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 1 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(5a) Organismele publice ar trebui să se 
asigure că accesul la informațiile din 
sectorul public și reutilizarea acestora 
respectă legislația Uniunii privind 
protecția datelor.”

Or. en

Amendamentul 56
Amelia Andersdotter
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Propunere de directivă
Articolul 1 – subpunctul 1 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2, punctul 1 se înlocuiește 
cu următorul text:
„1 «organism din sectorul public» 
înseamnă statul, autoritățile regionale sau 
locale, organismele de drept public și 
asociațiile formate din una sau mai multe 
autorități sau din unul sau mai multe 
astfel de organisme de drept public și alte 
întreprinderi cărora le-a fost încredințată 
prestarea de servicii de interes economic 
general (SIEG);”.

Or. en

Justificare

Această extindere are o relevanță deosebită, inclusiv în ceea ce privește transportul public și 
informațiile privind sănătatea.

Amendamentul 57
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 1 – subpunctul 1 b (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 2 punctul 2, litera (a) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) constituit pentru a satisface în mod 
expres necesități de interes general și care 
nu are caracter industrial sau comercial; 
și”

Or. en
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Amendamentul 58
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 1 – subpunctul 1 c (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – punctul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 2 (Definiții) punctul 3, 
litera (a) se înlocuiește cu următorul text:
(a) orice conținut, indiferent de mediul de 
stocare (scris pe hârtie sau stocat în formă 
electronică sau sub formă de înregistrare 
audio, video sau audiovizuală, inclusiv 
codul-sursă al software-ului);

Or. en

Amendamentul 59
Salvador Sedó i Alabart

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

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. «prelucrabile automat» înseamnă că 
documentele digitale sunt în așa fel
structurate încât aplicațiile software să 
poată extrage, în mod neutru din punct de 
vedere tehnologic, date individuale care 
sunt de interes;

Or. en

Amendamentul 60
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – punctul 6 

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. «prelucrabile automat» înseamnă că 
documentele digitale sunt astfel structurate 
încât aplicațiile software să poată extrage, 
în mod neutru din punct de vedere 
tehnologic, date individuale care sunt de 
interes.

Or. de

Amendamentul 61
Adina-Ioana Vălean

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

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. «prelucrabil automat» înseamnă că un
document digital este în așa fel structurat 
încât aplicațiile software să poată identifica 
declarațiile individuale fiabile de fapt și 
structura internă a acestora;

Or. en

Amendamentul 62
Amelia Andersdotter

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



AM\913765RO.doc 33/73 PE496.525v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
„6a. întreprinderile cărora le-a fost 
încredințată prestarea de servicii de 
interes economic general sunt definite de 
Decizia Comisiei din 28 noiembrie 2005 
cu privire la aplicarea articolului 106 
alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, la 
ajutorul de stat sub forma compensației 
pentru obligația de serviciu public, 
acordat anumitor întreprinderi cărora 
le-a fost încredințată prestarea unui 
serviciu de interes economic general. 
Documentele care fac obiectul prezentei 
directive sunt documente legate strict de 
prestarea de servicii de interes economic 
general;”

Or. en

Justificare

Definiție în conformitate cu dreptul UE.

Amendamentul 63
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
6a. «documente general accesibile» 
înseamnă documente care sunt accesibile 
în conformitate cu normele naționale 
privind accesul la documente. Sunt 
incluse, după caz, documentele deținute 
de organizațiile private care îndeplinesc o 



PE496.525v01-00 34/73 AM\913765RO.doc

RO

sarcină publică;

Or. en

Amendamentul 64
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
„6b. «standard oficial» înseamnă un 
standard care a fost codificat în formă 
scrisă, care conține specificații pentru 
cerințele cu privire la modalitatea prin 
care software-ul pentru gestionarea 
fișierelor devine interoperabil;”

Or. en

Amendamentul 65
Amelia Andersdotter

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 2, se adaugă următorul 
punct:
„6c. «format deschis» înseamnă că 
specificația formatului este menținută de 
o organizație fără scop lucrativ a cărei 
afiliere nu este condiționată de plata unei 
cotizații; dezvoltarea sa continuă se face 
pe baza unei proceduri de luare a 
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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;”

Or. en

Amendamentul 66
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), 
statele membre se asigură că documentele 
menționate la articolul 1 sunt reutilizabile 
în scopuri comerciale sau necomerciale în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
capitolele III și IV.

(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), 
statele membre se asigură că documentele 
organismelor din sectorul public
menționate la articolul 1 sunt reutilizabile 
în scopuri comerciale sau necomerciale în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
capitolele III și IV, cu condiția ca 
documentele în cauză să fie accesibile în 
conformitate cu legislația națională 
privind accesul la informațiile din 
sectorul public existentă în statele 
membre. Aceste documente sunt difuzate, 
în măsura posibilului, în formate 
prelucrabile automat, în mod neutru din 
punct de vedere tehnologic.

Or. de

Amendamentul 67
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
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Directiva 2003/98/CE
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), 
statele membre se asigură că documentele 
menționate la articolul 1 sunt reutilizabile 
în scopuri comerciale sau necomerciale în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
capitolele III și IV.

(1) Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), 
statele membre se asigură că documentele 
aparținând organismelor din sectorul 
public, menționate la articolul 1 sunt 
reutilizabile în scopuri comerciale sau 
necomerciale în conformitate cu condițiile 
stabilite în capitolele III și IV.

Or. en

Amendamentul 68
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul documentelor asupra cărora 
bibliotecile (inclusiv bibliotecile 
universitare), muzeele și arhivele dețin 
drepturi de proprietate intelectuală, statele 
membre se asigură că, dacă reutilizarea 
documentelor este permisă, aceste 
documente sunt reutilizabile în scopuri 
comerciale sau necomerciale în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
capitolele III și IV.

(2) În cazul documentelor asupra cărora 
bibliotecile (inclusiv bibliotecile 
universitare), muzeele și arhivele dețin 
drepturi de proprietate intelectuală, statele 
membre se asigură că, dacă reutilizarea 
documentelor este permisă, aceste 
documente sunt reutilizabile în scopuri 
comerciale sau necomerciale în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
capitolele III și IV, cu condiția ca 
documentele în cauză să fie accesibile în 
conformitate cu legislația națională 
privind accesul la informațiile din 
sectorul public existentă în statele 
membre. Aceste documente sunt difuzate, 
în măsura posibilului, în formate 
prelucrabile automat, în mod neutru din 
punct de vedere tehnologic.
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Or. de

Amendamentul 69
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – subpunctul 2 – partea introductivă
Directiva 2003/98/CE
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La sfârșitul alineatului (4), se adaugă
următorul text:

(2) Alineatul (4) se înlocuiește cu
următorul text:

Or. en

Amendamentul 70
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

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.

Or. de

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.
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Amendamentul 71
Sajjad Karim

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

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.

Orice decizie privind reutilizarea cuprinde 
o trimitere la căile de atac, în cazul în 
care solicitantul dorește să conteste 
decizia. Printre căile de atac se numără 
posibilitatea reexaminării de către 
organismul de revizuire imparțial, cum ar 
fi autoritatea națională pentru 
concurență, autoritatea națională pentru 
accesul la documente sau autoritatea 
judiciară națională, care are competența 
de a investiga plângeri cu privire la 
reutilizarea documentelor din sectorul 
public și ale cărei decizii trebuie luate în 
considerare de organismul din sectorul 
public în cauză.

Or. en

Justificare

Termenul „organism imparțial” este mai adecvat circumstanțelor de reglementare ale 
diferitelor state membre decât „autoritate independentă”. Termenul „obligatorii” are 
deosebite implicații – juridice și legate de resurse – care ar putea fi disproporționate. 
Introducerea puterilor obligatorii necesită un control sporit în momentul transpunerii și 
trebuie să instituie un nou mecanism de recurs care presupune costuri semnificative și 
implicații juridice care sunt disproporționate și nejustificate.

Amendamentul 72
Béla Kovács

Propunere de directivă
Articolul 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 posibilitatea 
reexaminării de către o autoritate 
independentă care are 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.

Or. en

Amendamentul 73
Adina-Ioana Vălean

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

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 posibilitatea 
reexaminării de către un organism 
imparțial învestit 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.

Or. en

Amendamentul 74
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
Directiva 2003/98/CE
Articolul 5 – alineatul 1
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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) La alineatul (1), cuvintele „prin 
mijloace electronice” se înlocuiesc cu 
cuvintele „în formate care pot fi 
prelucrabile automat și împreună cu 
metadatele lor”, ambele trebuind să 
respecte, în măsura posibilului, standarde 
deschise, oficiale.”

Or. en

Amendamentul 75
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 
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:

„1. Organismele din sectorul public pun 
la dispoziție documentele în formatele sau 
limbile disponibile și, dacă este posibil și 
adecvat, în formate care pot fi prelucrabile 
automat, în mod neutru 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 
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unei simple operațiuni.”

Or. de

Amendamentul 76
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5
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) Articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește 
cu următorul text:

Organismele din sectorul public își pun la 
dispoziție documentele în orice format 
preexistent sau limbă disponibilă și, dacă 
este posibil și adecvat, în formate 
prelucrabile automat, bazate pe standarde 
deschise, și împreună cu metadatele lor. 
Documentele create după intrarea în 
vigoare a prezentei directive sunt puse la 
dispoziție, în principiu, în format 
prelucrabil automat. Acest lucru nu 
presupune o obligație prin care adaptarea 
documentelor existente, inclusiv 
furnizarea de extrase, ar implica un efort 
disproporționat, conform unor criterii 
obiective, transparente și verificabile.

Or. en

Amendamentul 77
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
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Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – paragraful 1

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 
diseminarea.”

(1) Documentele vor fi puse la dispoziție 
cu costuri zero, în măsura în care va fi 
posibil. 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 diseminarea.”

Or. en

Amendamentul 78
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 1

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 
diseminarea.”

(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 colectarea, 
producerea, reproducerea și diseminarea.”

Or. en

Justificare

Omisiunea termenilor „colectarea” și „producerea” din această prevedere este în 
neconcordanță cu costurile care ar putea fi suportate în acest domeniu. Amendamentul 
propus asigură o concordanță cu articolul 6 alineatul (4).

Amendamentul 79
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 1

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 
diseminarea.

(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, 
punerea la dispoziție și diseminarea.

Or. de

Amendamentul 80
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 1

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 
diseminarea.”

(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, 
furnizarea și diseminarea.

Or. en

Amendamentul 81
Béla Kovács

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en

Justificare

Paragraful este definit imprecis. Expresia „cazuri excepționale” nu oferă nicio explicație. 
Mai mult decât atât, întrucât organismelor din sectorul public li se poate acorda permisiunea 
să perceapă, pentru reutilizarea documentelor, taxe superioare costurilor marginale, acest 
lucru ar genera costuri suplimentare, care sunt interzise, pentru IMM-uri.

Amendamentul 82
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazuri excepționale, în special dacă 
organismele din sectorul public acoperă o 
parte semnificativă a costurilor 
operaționale referitoare la îndeplinirea 

(2) Alineatul (1) nu se aplică pentru:
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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) cazuri excepționale, în care 
organismele din sectorul public sunt 
nevoite să realizeze câștiguri în scopul 
acoperirii unei părți semnificative a 
costurilor suportate, apărute în urma 
îndeplinirii îndatoririlor lor publice;
(b) biblioteci (inclusiv bibliotecile 
universitare), muzee și arhive.

Or. de

Justificare

În cazul reutilizării comerciale, organismele din sectorul public ar trebui să fie în măsură să 
perceapă taxe pentru acoperirea costurilor aferente transmiterii mai departe a datelor, 
pentru a evita riscul apariției unor efecte negative asupra calității informațiilor din sectorul 
public și asupra capacității de investiții. Bibliotecile (inclusiv bibliotecile universitare), 
muzeele și arhivele trebuie să se autofinanțeze într-o anumită măsură. În cazul nerealizării 
acestor venituri, bugetele pentru cultură ale statelor membre ar înregistra deficite 
importante.

Amendamentul 83
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) Alineatul (1) nu se aplică:

(a) organismelor din sectorul public 
obligate să genereze venit pentru a 
acoperi o parte substanțială a costurilor 
colectării, producerii, reproducerii și 
diseminării documentelor.
(b) bibliotecilor (inclusiv bibliotecilor 
universitare), muzeelor și arhivelor.

Or. en

Amendamentul 84
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazuri excepționale, în special dacă 
organismele din sectorul public acoperă o 
parte semnificativă a costurilor 
operaționale referitoare la îndeplinirea 

(2) Alineatul (1) nu se aplică 
organismelor din sectorul public care 
generează venituri pentru a acoperi o 
parte semnificativă a costurilor referitoare 
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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.

la îndeplinirea îndatoririlor lor publice sau 
a oricărei activități specifice care intră în 
sfera atribuțiilor lor publice. Această 
excludere se aplică fără a aduce atingere 
alineatului (4) din prezentul articol.

Or. en

Justificare

În unele state membre, numărul organismelor care trebuie să genereze venituri prin 
reproducerea informațiilor din sectorul public este considerabil. Această formulare oferă mai 
multă claritate decât cea propusă de Comisia Europeană. Limitările sunt descrise la 
alineatul (4) din prezentul articol.

Amendamentul 85
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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 

(2) În cazuri excepționale, organismele din 
sectorul public, dacă veniturile ISP 
formează o parte semnificativă a 
propriului buget operațional, pot fi 
autorizate în mod expres de către 
autoritatea independentă să perceapă taxe 
superioare costurilor marginale pentru 
costurile colectării, producerii, 
reproducerii și diseminării documentelor. 
Aceste excepții ar trebui acordate de 
autoritatea independentă de la caz la caz, 
cu condiția ca acest lucru să fie în interesul 
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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.

public și conform unor criterii obiective, 
transparente și verificabile, și fără a aduce 
atingere alineatelor (3) și (4) din prezentul 
articol, și se revizuiesc odată la trei ani.

Or. en

Amendamentul 86
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(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 
organismului imparțial menționat la 
articolul 4 alineatul (4), și fără a aduce 
atingere alineatelor (3) și (4) din prezentul 
articol.

Or. en

Amendamentul 87
Franck Proust
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

(2) 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 menționate la articolul 4 
alineatul (4), și fără a aduce atingere 
alineatelor (3) și (4) din prezentul articol.

Or. fr

Amendamentul 88
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 89
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.

eliminat

Or. de

Amendamentul 90
Franck Proust

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 1
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(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.”

(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.” Aceste taxe 
sunt stabilite pe baza unor criterii 
obiective, transparente și verificabile și 
sub rezerva aprobării din partea 
autorității menționate la articolul 4 
alineatul (4). Pentru gestionarea propriei 
grile tarifare, autoritatea ține seama de 
flexibilitatea acestor instituții.
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Or. fr

Amendamentul 91
Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 2 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Textul articolului 6 devine alineatul (4). 2. Textul articolului 6 devine alineatul (4), 
cu următoarea formulare:
„(4) În cazul în care, conform alineatului 
(2), se percep taxe, cuantumul total al 
acestora ar trebui stabilit după criterii 
obiective, transparente și variabile, iar 
veniturile totale provenite din furnizarea 
documentelor și permiterea reutilizării 
acestora nu depășesc costurile aferente 
colectării, producerii, reproducerii, 
punerii la dispoziție și difuzării, la care se 
adaugă o marjă de profit adecvată. Taxele 
prevăzute la alineatele (1) și (2) fixate 
pentru perioada contabilă în cauză ar 
trebui să fie orientate către costuri și să 
fie calculate pe baza principiilor contabile 
aplicabile organismelor din sectorul 
public în cauză.”

Or. de

Amendamentul 92
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Textul articolului 6 devine alineatul (4). (2) Textul articolului 6 devine alineatul (4), 
modificat după cum urmează:
În cazul în care se percep taxe conform 
alineatelor (2) și (3), venitul total obținut 
prin punerea la dispoziție a documentelor 
și autorizarea reutilizării lor nu depășește 
costul colectării, producerii, reproducerii 
și diseminării, la care se adaugă un profit 
rezonabil. Taxele trebuie fixate ținând 
seama de costurile din perioada contabilă 
în cauză și calculate pe baza principiilor 
contabile aplicabile organizațiilor din 
sectorul public în cauză.

Or. en

Justificare

Taxele se referă la cele percepute conform alineatelor (2) și (3) (și, astfel, nu se limitează la 
costurile marginale). În acest caz, după cum reiese clar din alineatul (4), taxele trebuie să 
respecte două cerințe esențiale: venitul total nu trebuie să depășească costurile de colectare, 
producere, reproducere și difuzare, cu un profit rezonabil din investiție; taxele trebuie fixate 
ținând seama de costurile din perioada contabilă în cauză.

Amendamentul 93
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Textul articolului 6 devine 
alineatul (4).

(2) În cazul în care se percep taxe 
conform alineatului (2), cuantumul total 
al acestora se stabilește după criterii 
obiective, transparente și verificabile, iar 
veniturile totale provenite din furnizarea 
documentelor și autorizarea reutilizării 
acestora nu depășesc costurile aferente 
colectării, producerii, reproducerii, 
difuzării, conservării și punerii la 
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dispoziție și autorizării drepturilor, la care 
se adaugă o marjă de profit adecvată. 
Taxele trebuie fixate ținând seama de 
costurile din perioada contabilă în cauză 
și calculate pe baza principiilor contabile 
aplicabile organizațiilor din sectorul 
public în cauză.

Or. en

Amendamentul 94
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 2 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. După alineatul (4) se adaugă 
următorul alineat:
(4a) Statele membre desemnează o 
autoritate adecvată și competentă pentru a 
examina respectarea criteriilor de 
calculare a taxelor prevăzute la alineatul 
(4).

Or. de

Amendamentul 95
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 2 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Se introduce următorul alineat:
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„(4a) Statele membre desemnează 
organismul abilitat sau organismele 
abilitate, altele decât însuși organismul 
din sectorul public, competente să 
stabilească criteriile aplicabile perceperii 
de taxe superioare costurilor marginale 
prevăzute la alineatul (4).”

Or. en

Amendamentul 96
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 3
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se adaugă un nou alineat (5): eliminat
„Organismului din sectorul public care 
percepe taxe de reutilizare îi revine 
responsabilitatea de a dovedi că taxele 
sunt conforme cu dispozițiile prezentului 
articol.”

Or. en

Amendamentul 97
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6 – subpunctul 3 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Organismului din sectorul public care 
percepe taxe de reutilizare îi revine 
responsabilitatea de a dovedi că taxele 

eliminat
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sunt conforme cu dispozițiile prezentului 
articol.

Or. de

Amendamentul 98
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 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.

Or. de

Amendamentul 99
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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 

„(1) Organismele din sectorul public pot 
acorda permisiunea reutilizării 
necondiționate a documentelor sau, dacă 
este cazul, pot impune condiții în cadrul 
unei licențe, în care sunt soluționate 
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respective nu trebuie să limiteze în mod 
inutil posibilitățile de reutilizare și nu 
trebuie utilizate pentru restricționarea 
concurenței.

chestiunile esențiale. Condițiile respective 
nu trebuie să limiteze în mod inutil 
posibilitățile de reutilizare și nu trebuie 
utilizate pentru restricționarea concurenței.

Or. de

Amendamentul 100
Lena Kolarska-Bobińska

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.

„(1) Organismele din sectorul public pot 
acorda permisiunea reutilizării 
necondiționate în scopuri necomerciale
sau pot impune o serie de condiții, cum ar 
fi indicarea sursei, dacă este cazul prin 
intermediul unei licențe. În cazul utilizării 
în scopuri comerciale, se impune drept 
condiție minimă indicarea sursei. 
Condițiile respective nu trebuie să limiteze 
în mod inutil posibilitățile de reutilizare și 
nu trebuie utilizate pentru restricționarea 
concurenței.”

Or. en

Justificare

Atunci când datele publice sunt utilizate pentru produse comerciale, acest lucru trebuie 
indicat în documentele justificative, de exemplu, cu mențiunea că datele cartografice publice 
sunt utilizate în sistemul de navigație al unui autoturism. Companiile ar trebui să fie obligate 
să facă cunoscute aceste informații în manual sau în acordul de licență cu utilizatorul final 
(end-user licence agreement, EULA), astfel încât consumatorii să știe că nu toate datele 
utilizate sunt proprietate brevetată. Cerința de indicare a sursei datelor nu limitează sub 
nicio formă utilizarea acestora.

Amendamentul 101
Bendt Bendtsen
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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 prin 
solicitarea indicării 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.”

Or. da

Amendamentul 102
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 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 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.

Acest lucru nu implică obligația 
sectorului public de a crea sau a adapta 
documente pentru a răspunde cererii, nici 
de a furniza extrase din documente în 
cazurile în care acest lucru ar necesita un 
efort disproporționat care depășește o 
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operație simplă.

Or. en

Amendamentul 103
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 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 
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, în mod neutru din punct de 
vedere tehnologic, și situri portal cu 
legături spre listele de resurse.

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 104
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/98/CE
Articolul 9
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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 facilitează luarea unor 
măsuri practice pentru 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 în formate neutre 
din punct de vedere tehnologic,
prelucrabile automat, și situri portal cu 
legături spre listele de resurse.

Or. en

Amendamentul 105
Sajjad Karim

Propunere de directivă
Articolul 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 adoptă măsuri practice 
care să faciliteze căutarea documentelor 
disponibile pentru reutilizare, cum ar fi 
listele de resurse ale principalelor 
documente împreună cu metadatele 
relevante, de preferință accesibile online și 
în formate prelucrabile automat, și situri 
portal cu legături spre listele de resurse 
descentralizate.

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei de a introduce formularea „în mai multe limbi” provoacă oarece 
preocupări cu privire la implicațiile legate de resurse și la modalitățile de implementare.
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Amendamentul 106
Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 9a
Pentru a contribui la o punere în aplicare 
coerentă a prezentului articol, Comisia 
poate adopta orientări conținând o listă a 
seturilor de date recomandate disponibile 
pentru reutilizare.”

Or. en

Amendamentul 107
Salvador Sedó i Alabart

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 11, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul alineat:
„(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
atunci când este necesar un drept exclusiv 
pentru furnizarea serviciului în interesul 
public, valabilitatea motivului care a 
justificat autorizarea dreptului exclusiv va 
trebui reexaminată în fiecare an, cu 
excepția cazurilor în care inversiunea 
presupune o rambursare superioară față 
de anul în care va trebui să fie 
reexaminată cel puțin odată la trei ani. 
Acordurile de exclusivitate încheiate după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive trebuie să fie transparente și 
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făcute publice.”

Or. en

Amendamentul 108
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 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.”

Or. de

Amendamentul 109
Franck Proust

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. La articolul 11 (Interzicerea 
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acordurilor de exclusivitate), se adaugă 
următorul text după sfârșitul 
alineatului (2):
„Cu toate acestea, atunci când dreptul de 
exclusivitate vizează în mod specific 
digitalizarea datelor și informațiilor 
culturale, revizuirea sa se va efectua, cel 
mai târziu, odată la zece ani.”

Or. fr

Justificare

Primele experiențe demonstrează că procesele de digitalizare sunt lungi și costisitoare. 
Acestea sunt cazuri particulare. De asemenea, este necesar ca durata acordului de 
exclusivitate să fie prelungită pentru a îmbunătăți concurența, astfel încât furnizarea acestui 
serviciu de interes general să fie de bună calitate.

Amendamentul 110
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 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. În cazul în 
care există un drept exclusiv legat de 
exploatarea comercială preferențială 
necesară digitalizării resurselor culturale, 
organismul din sectorul public primește o 
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copie a resurselor culturale digitalizate ca 
parte a acordului respectiv și orice 
condiție din acord este nulă, în măsura în 
care urmărește să restricționeze 
reutilizarea, după încetarea acordului, a 
copiei digitale a unei resurse culturale 
care s-a aflat în domeniul public înaintea 
încheierii acordului.”

Or. en

Amendamentul 111
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 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 adaugă 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 7 ani. În această perioadă, 
dreptul exclusiv nu trebuie să facă 
obiectul unei verificări. În cadrul 
acordului de exclusivitate, organismele 
publice primesc o copie a colecției 
culturale digitalizate pe care o pot pune la 
dispoziția publicului pentru reutilizare 
după expirarea acordului. Acordurile de 
exclusivitate încheiate după data intrării 
în vigoare a prezentei directive trebuie să 
fie transparente și făcute publice.”

Or. de
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Amendamentul 112
Amelia Andersdotter

Propunere de directivă
Articolul 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 adaugă următorul 
alineat:
„(2a) Fără a aduce atingere 
alineatelor (1) și (2), în cazul acordării 
unui drept exclusiv în vederea exploatării 
comerciale necesare pentru digitalizarea 
colecțiilor culturale, durata acordului de 
exclusivitate nu depășește, în general, 
cinci ani. Acordurile de exclusivitate 
încheiate după data intrării în vigoare a 
prezentei directive sunt transparente și 
publice. În cazul în care există un drept 
exclusiv legat de exploatarea comercială 
preferențială necesară digitalizării 
resurselor culturale, organismul din 
sectorul public primește o copie a 
resurselor culturale digitalizate ca parte a 
acordului respectiv și orice condiție din 
acord este nulă în măsura în care 
urmărește să restricționeze reutilizarea, 
după încetarea acordului, a copiei digitale 
a unei resurse culturale care s-a aflat în 
domeniul public înaintea încheierii 
acordului.”

Or. en

Amendamentul 113
Ivailo Kalfin

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

9b. La articolul 11, se adaugă următorul 
alineat:
„(2a) În cazul în care există un drept 
exclusiv legat de exploatarea comercială 
preferențială necesară digitalizării 
resurselor culturale, perioada acestei 
exploatări preferențiale nu depășește 
10 ani și nu face obiectul revizuirii. 
Aceste acorduri de exclusivitate încheiate 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive sunt transparente și publice. În 
cazul în care există un drept exclusiv legat 
de exploatarea comercială preferențială 
necesară digitalizării resurselor culturale, 
organismul din sectorul public primește o 
copie a resurselor culturale digitalizate ca 
parte a acordului respectiv. Fiecare copie 
digitală se pune la dispoziție gratuit, 
pentru uz public, la încetarea acordului 
privind drepturile exclusive.”

Or. en

Amendamentul 114
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
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
înlocuiește cu următorul text:

„Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci 
universitare se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 20XX [în termen 
de 6 ani de la intrarea în vigoare a 

„(3) Acordurile de exclusivitate existente 
care nu se încadrează la excepția 
prevăzută la alineatul (2) iau sfârșit după 
încheierea contractului sau, în orice caz, 
până la 31 decembrie 2008. Cât privește 
acordurile existente care implică 
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directivei].” biblioteci (inclusiv biblioteci universitare), 
muzee și arhive, numai acordurile 
încheiate după 1 ianuarie 2012 fac 
obiectul limitărilor privind durata, 
conform prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 115
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10 
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:

„Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci 
universitare se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 20XX [în termen 
de 6 ani de la intrarea în vigoare a 
directivei].”

„(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 bibliotecile 
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 10 ani de 
la intrarea în vigoare a prezentei 
directive].”

Or. de

Amendamentul 116
Adina-Ioana Vălean
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Propunere de directivă
Articolul 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), se adaugă următorul 
alineat (2a) și alineatul (3) se înlocuiește 
cu următorul text:

Or. en

Amendamentul 117
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
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):

eliminat

Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci 
universitare se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 20XX [în termen 
de 6 ani de la intrarea în vigoare a 
directivei].

Or. en

Amendamentul 118
Salvador Sedó i Alabart

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10
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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):

eliminat

Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci 
universitare se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 20XX [în termen 
de 6 ani de la intrarea în vigoare a 
directivei].

Or. en

Amendamentul 119
Sajjad Karim

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci 
universitare se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 20XX [în termen 
de 6 ani de la intrarea în vigoare a 
directivei].

Acordurile existente care implică 
biblioteci (inclusiv biblioteci universitare), 
muzee și arhive fac obiectul limitărilor 
privind durata, conform prezentei 
directive în cazul în care au fost încheiate 
după data intrării în vigoare a prezentei 
directive.

Or. en

Justificare

Trebuie precizat clar la ce „instituții de cultură” face referire prezentul articol. De 
asemenea, trebuie să se garanteze că parteneriatele public-private nu sunt afectate în mod 
negativ.
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Amendamentul 120
Ivailo Kalfin

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci universitare 
se denunță la sfârșitul contractului sau, în 
orice caz, nu mai târziu de 31 decembrie 
20XX [în termen de 6 ani de la intrarea în 
vigoare a directivei].”

„Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci universitare 
se denunță la sfârșitul contractului.”

Or. en

Amendamentul 121
Adina-Ioana Vălean

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Cu toate acestea, acordurile care implică 
instituții de cultură și biblioteci 
universitare se denunță la sfârșitul 
contractului sau, în orice caz, nu mai 
târziu de 31 decembrie 20XX [în termen 
de 6 ani de la intrarea în vigoare a 
directivei].”

Cât privește acordurile existente care 
implică biblioteci (inclusiv biblioteci 
universitare), muzee și arhive, numai 
acordurile încheiate după 1 ianuarie 2012 
fac obiectul limitărilor privind durata, 
conform prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 122
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 10 a (nou)
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Directiva 2003/98/CE
Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

10a. La articolul 11, se adaugă următorul 
alineat:
„(3a) Fără a aduce atingere 
alineatului (1), în cazul în care există un 
drept exclusiv legat de exploatarea 
comercială preferențială necesară 
digitalizării resurselor culturale, perioada 
acestei exploatări preferențiale nu 
depășește, în general, șapte ani și nu este 
necesar să facă obiectul revizuirii. 
Acordurile de exclusivitate încheiate după 
data intrării în vigoare a prezentei 
directive sunt transparente și publice. În 
cazul în care există un drept exclusiv legat 
de exploatarea comercială preferențială 
necesară digitalizării resurselor culturale, 
organismul din sectorul public primește o 
copie a resurselor culturale digitalizate ca 
parte a acordului respectiv și orice 
condiție din acord este nulă în măsura în 
care urmărește să restricționeze 
reutilizarea, după încetarea acordului, a 
copiei digitale a unei resurse culturale 
care s-a aflat în domeniul public înaintea 
încheierii acordului.

Or. en

Amendamentul 123
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

iulie 2008 se înlocuiește cu [în termen de 5
ani de la data intrării în vigoare] și se 
adaugă următorul alineat:

Or. de

Amendamentul 124
Bendt Bendtsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/98/CE
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

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 3 
ani de la data transpunerii].

„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).”

Or. da

Amendamentul 125
Ioannis A. Tsoukalas

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/98/CE
Articolul 13 – alineatul 2 a (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 

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

autorității independente menționate la 
articolul 4 alineatul (4). Comisia publică 
anual un tablou de bord relevant care 
conține indicatorii de performanță pentru 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public.

Or. en

Amendamentul 126
Sabine Verheyen, Petra Kammerevert, Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper, 
Hermann Winkler

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12 
Directiva 2003/98/CE
Articolul 13 – alineatul 2 a (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).

Statele membre înaintează Comisiei un 
raport o dată la 2 ani privind amploarea 
reutilizării informațiilor din sectorul public, 
condițiile în care este aceasta posibilă și 
activitatea autorității menționate la 
articolul 4 alineatul (4).

Or. de

Justificare

Nu este clar la ce ar servi informarea anuală obligatorie, având în vedere că nu sunt 
așteptate schimbări în decursul unui an care să fie aplicabile obligației de informare și că 
aceasta ar impune o povară suplimentară disproporționată asupra organismelor din sectorul 
public.

Amendamentul 127
Adina-Ioana Vălean

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/98/CE
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)
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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).

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

Or. en

Amendamentul 128
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre adoptă și publică în 
termen de cel mult 18 luni actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Comisiei îi sunt comunicate de către statele 
membre textele dispozițiilor respective, 
precum și un tabel de corespondență între 
actele în cauză și prezenta directivă.

(1) Statele membre adoptă și publică în 
termen de cel mult 12 luni actele cu putere 
de lege și actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentei directive. 
Comisiei îi sunt comunicate de către statele 
membre textele dispozițiilor respective, 
precum și un tabel de corespondență între 
actele în cauză și prezenta directivă.

Or. ro


