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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 
modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public
(COM(2011)0877 – C7-0502/2011 – 2011/0430(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2011)0877),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0502/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 aprilie 20121,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei 
pentru piața internă și protecția consumatorilor, al Comisiei pentru cultură și educație și al 
Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1
Propunere de directivă
Referirea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

având în vedere avizul Autorității 
Europene pentru Protecția Datelor1, 
______________
1 Avizul Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor din 18 aprilie 2012 

                                               
1 JO C 191, 29.6.2012, p. 129.
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referitor la „Pachetul de măsuri privind 
datele deschise” al Comisiei Europene 
incluzând o propunere de directivă de 
modificare a Directivei 2003/98/CE 
privind reutilizarea informațiilor din 
sectorul public (ISP).

Or. en

Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Taxarea excesivă îngreunează 
reutilizarea informațiilor din sectorul 
public și împiedică transparența și 
implicarea IMM-urilor în ameliorarea
serviciilor bazate pe informații publice.  
Organismele publice ar trebui încurajate 
să garanteze, în cazul în care este posibil, 
că taxele percepute pentru informații nu 
depășesc costul marginal al acestora. 
Informațiile din sectorul public sunt 
informații colectate, comandate sau 
generate pentru uzul intern al 
organismului public și nu pentru 
reutilizare. Prin urmare, taxele percepute 
ar trebui să acopere doar costurile 
prilejuite de reproducere și difuzare. În 
cazul în care afectează în mod negativ 
veniturile entităților publice, ca urmare a 
unor venituri mai reduse provenite din 
vânzarea de informații, acestea ar trebui 
să fie compensate de la bugetul central, 
care ar trebui să beneficieze de birocrația 
mai redusă și de stimularea activităților 
de afaceri.

Or. en
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Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Obligația de a lua măsuri pentru ca 
toate documentele accesibile pe scară 
largă să fie reutilizabile ar trebui 
îndeplinită cu garantarea protecției vieții 
private și a datelor cu caracter personal la 
nivelul Uniunii, inclusiv în ce privește 
reutilizarea transfrontalieră a datelor , 
prin anonimizarea datelor cu caracter 
personal.

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute în special de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv dreptul la proprietate 
(articolul 17). Nicio dispoziție din prezenta 
directivă nu trebuie să facă obiectul unei 
interpretări sau implementări neconforme 
cu Convenția europeană a drepturilor 
omului.

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute în special de Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal în toate 
aspectele vieții (articolul 8) și dreptul la 
proprietate (articolul 17). Nicio dispoziție 
din prezenta directivă nu ar trebui să facă 
obiectul unei interpretări sau implementări 
neconforme cu Convenția europeană a 
drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(18) După consultarea cu părțile interesate, 
Comisia ar trebui să asiste statele membre 
în implementarea directivei într-o manieră 
coerentă, prin furnizarea de orientări, în 
special cu privire la taxare și la calcularea 
costurilor, la condițiile recomandate de 
acordare a licențelor și la formate. Astfel, 
Comisia și statele membre ar trebui să 
promoveze schimbul transfrontalier de 
bune practici și cunoștințe dintre părțile 
interesate, organismele publice și de 
reglementare.

Or. en

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 2, se adaugă următorul 
alineat:
„(6a) „neutru din punct de vedere 
tehnologic” înseamnă că formatul 
electronic nu ar trebui nici să necesite, 
nici să presupună o anumită tehnologie 
pentru accesarea, modificarea și 
(re)utilizarea conținutului său”;

Or. en

Amendamentul 7
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 b (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – alineatul 6 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 2, se adaugă următorul 
alineat:
„(6b) „anonimizare” înseamnă urmarea 
procedurilor necesare pentru a șterge, a 
ascunde sau a face ilizibile date cu 
caracter personal.” 

Or. en

Amendamentul 8
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 intre în 
categoriile clasificate ca accesibile în 
conformitate cu legislația națională 
privind accesul la informațiile din 
sectorul public existentă în statele 
membre. Aceste documente vor fi difuzate, 
în măsura posibilului, în formate 
prelucrabile automat, neutre din punct de 
vedere tehnologic.

Or. en

Amendamentul 9
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – subpunctul 1
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, într-un mod 
neutru din punct de vedere tehnologic”.

Or. en

Amendamentul 10
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – subpunctul 1 a (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 5 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Se introduce următorul alineat:
„(1a) În conformitate cu principiile 
protecției vieții private și a datelor cu 
caracter personal, întrucât orice 
document conține date cu caracter 
personal, conform definiției din legislația 
în vigoare, organismele publice ar trebui 
să îi asigure anonimizarea înainte de 
publicare”.

Or. en

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -10 (nou)
Directiva 2003/98/CE
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

-10. Articolul 11 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Cu toate acestea, în cazul în care un 
drept exclusiv este necesar pentru a 
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furniza un serviciu de interes public, 
validitatea motivului pentru care a fost 
acordat dreptul exclusiv în cauză este 
reexaminată periodic și, în orice caz, o 
dată la trei ani de către o autoritate 
independentă. Acordurile de 
exclusivitate încheiate după data intrării 
în vigoare a prezentei directive sunt 
transparente și publice.”

Or. en


