
 

MT    MT 

 

 

IL-KUMMISSJONI EWROPEA 

Brussell, 12.12.2011 
SEG(2011) 1551 finali 

  C7-0502/11

DOKUMENT TA’ ĦIDMA TAL-PERSUNAL TAL-KUMMISSJONI 

SOMMARJU EŻEKUTTIV TAL-VALUTAZZJONI TAL-IMPATT 

li jakkumpanja d-dokument 

Proposta għal 

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL li temenda d-
Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid ta' 

informazzjoni tas-settur pubbliku 

{KUMM(2011) 877 finali} 
{SEG(2011) 1552 finali}  



 

MT 1   MT 

1. KAMP TA’ APPLIKAZZJONI U KUNTEST 

1.1. Kamp ta’ applikazzjoni 

Din il-valutazzjoni tal-impatt tiffoka fuq jekk hemmx bżonn, fid-dawl tal-iżviluppi fis-suq tal-
użu mill-ġdid ta’ informazzjoni tas-settur pubbliku (PSI) (public sector information – PSI), li 
ssir emenda tad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/98/KE dwar l-użu mill-ġdid ta’ 
informazzjoni tas-settur pubbliku (Direttiva PSI), li tistipula kundizzjonijiet bażiċi għall-użu 
mill-ġdid ta’ PSI madwar l-UE. Il-Kummissjoni qieset il-bidliet fis-swieq tal-użu mill-ġdid, 
inklużi l-bidliet minħabba d-Direttiva, u vvalutat jekk għad hemmx xi ostakli u, jekk iva, 
x’inhuma u kif l-aħjar tinstab soluzzjoni għalihom.  

1.2. Kuntest 

Id-Direttiva PSI ġiet adottata fis-17 ta’ Novembru 2003. L-għan tal-qafas legali stabbilit bid-
Direttiva hu li jiftaħ il-potenzjal ekonomiku ta’ dejta li hija tal-gvern, billi jagħmel id-dejta 
disponibbli għal użu kummerċjali jew mhux kummerċjali mill-ġdid sabiex tiġi stimulata l-
innovazzjoni.  

Id-Direttiva PSI hija parti essenzjali tal-Aġenda Diġitali għall-Ewropa u tal-istrateġija 
Ewropa 2020 għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv1. Ir-reviżjoni tad-Direttiva hija 
azzjoni ewlenija taħt l-Aġenda Diġitali (1c). L-importanza ekonomika ta’ riżorsi miftuħin ta’ 
dejta, inkluż dejta tal-gvern, illum hija rikonoxxuta ferm. Pereżempju, skont rapport f’The 
Economist fl-2010, id-dejta saret ‘an economic raw input almost on a par with capital and 
labour’2 (saret element fil-materja prima ekonomika kważi fuq l-istess livell bħall-kapital u l-
impjieg), waqt li r-Rapport Finali “Digital Britain” jirrikonoxxi d-dejta bħala ‘an innovation 
currency … the lifeblood of the knowledge economy’3(munita innovattiva…il-qofol tal-
ekonomija tal-għarfien). Madankollu, barra milli tħajjar l-innovazzjoni u l-kreattività li 
jistimulaw it-tkabbir ekonomiku, id-dejta pubblika miftuħa tirrendi gvernijiet trasparenti, 
responsabbli u aktar effiċjenti. 

Studju riċenti jistma li s-suq totali għall-informazzjoni tas-settur pubbliku fl-2008 kien ta’ 
EUR 28 biljun madwar l-UE4 iżda li l-gwadann ekonomiku globali minn informazzjoni tas-
settur pubbliku iżjed miftuħa billi tippermetti aċċess faċli tammonta għal EUR 40 biljun fis-
sena għall-UE27. Il-gwadann ekonomiku totali dirett u indirett mill-użu tal-PSI madwar l-
ekonomija kollha tal-UE27 ikun fl-ordni ta’ EUR 140 biljun fis-sena5, u dan juri biċ-ċar li 
hemm benefiċċji ekonomiċi konsiderevoli minn użu mill-ġdid akbar tal-PSI. L-isfida hija li s-
suq jiġi pprovdut b’qafas legali ottimu li jiffaċilita u jistimula l-użu reali mill-ġdid kemm 
kummerċjali u mhux, tad-dejta pubblika.  

L-Artikolu 13 tad-Direttiva talab għal reviżjoni tal-applikazzjoni tad-Direttiva qabel l-
1 ta’ Lulju 2008. Ir-reviżjoni twettqet mill-Kummissjoni u ġiet ippubblikata fil-

                                                 
1 . 
2 http://www.economist.com/node/15557443. 
3 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/ 
4 Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, G. Vickery, Awwissu 2011. 
5 Review of recent studies on PSI re-use and related market developments, G. Vickery, July 2011, 

pubblikazzjoni li għandha toħroġ dalwaqt. 

http://www.economist.com/node/15557443
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/
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Komunikazzjoni COM(2009) 2126. Min din ir-reviżjoni rriżulta li, minkejja l-progress 
miksub, kien għad hemm xi ostakli, partikolarment attentati minn entitatijet tas-settur 
pubbliku biex jiksbu rkupru massimu tal-ispejjeż flok ma kkunsidraw il-benefiċċji għall-
ekonomija usa’, prassi ta’ kompetizzjoni inġusta bejn is-settur pubbliku u dak privat jew l-
mentalità tal-entitatijet tas-settur pubbliku li ma jikkunsidrawx il-potenzjal ekonomiku. Il-
Kummissjoni kkonkludiet li għandha titwettaq reviżjoni ulterjuri sal-2012 meta jkun hemm 
iktar evidenza tal-impatt, l-effetti u l-applikazzjoni tad-Direttiva. 

Konsultazzjoni pubblika mifruxa ħafna dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva twettqet mid-
9 ta’ Settembru 2010 sat-30 ta’ Novembru 2010 u rċeviet 598 tweġiba mill-partijiet kollha 
interessati, inklużi gvernijiet, detenturi tal-kontenut tas-settur pubbliku (anke minn setturi 
esklużi attwalment), utenti mill-ġdid kummerċjali u mhumiex, esperti, akkademiċi u ċittadini. 

It-tweġibiet għall-konsultazzjoni juru li, għalkemm imqabbla mar-reviżjoni ta’ qabel, il-
kultura ta’ użu mill-ġdid imxiet ’il quddiem f’bosta mill-Istati Membri, għad baqa’ ħafna xi 
jsir biex jinkiseb il-potenzjal massimu tal-użu mill-ġdid tal-PSI. B’mod partikolari, kemm l-
entitajiet tas-settur pubbliku kif ukoll l-utenti mill-ġdid talbu għal kjarifikazzjoni u gwida 
dwar il-prinċipji ta' tariffi u liċenzjar u dwar il-formati tad-dejta. Hekk ukoll, aktar utenti mill-
ġdid minn utenti tal-PSI kienu favur l-emenda tad-Direttiva sabiex l-informazzjoni aċċessibbli 
kollha tkun tista tintuża mill-ġdid, jiġu adottati miżuri addizjonali biex ir-riżorsi pubbliċi ta’ 
dejta jinfetħu, u biex jiġu introdotti miżuri prattiċi li jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid (inklużi listi 
tal-assi ta’ dokumenti disponibbli, is-simplifikazzjoni jew it-tneħħija tal-kundizzjonijiet tal-
għoti ta’ liċenzji u tat-tariffi fuq l-ispejjeż marġinali). 

2. DEFINIZZJONI TAL-PROBLEMA 

Il-problemi li ġejjin ġew identifikati għal kumpanija li qed tipprova tiżviluppa prodott 
kummerċjali onlajn li jibni fuq dejta pubblika madwar l-Istati Membri kollha tal-UE.  

2.1. Ċarezza u trasparenza insuffiċjenti 

• L-użu mill-ġdid għadu mxekkel min-nuqqas ta’ informazzjoni dwar liema dejta hija 
verament disponibbli, u minn kundizzjonijiet ristrettivi jew mhux ċari tal-użu mill-
ġdid, inkluż dwar il-prezzijiet tal-informazzjoni. 

• Ma hemmx biżżejjed ċertezza dwar jekk sett ta’ dejta jaqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ użu mill-ġdid, b’ċerti entitajiet tas-settur pubbliku jiddependu ż-
żejjed fuq il-kunċett ta’ ‘kompitu pubbliku’ biex jirristrinġu l-użu mill-ġdid. 

• L-SMEs aktarx li jsibu l-proċess għal ksib ta’ permess għall-użu mill-ġdid ta’ PSI 
kumpless wisq, u jipposponu l-prodott tagħhom minħabba nuqqas ta’ riżorsi biex 
isegwu l-proċess sat-tmiem konklużiv tiegħu. 

2.2. Riżorsi maqfula 

• Il-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva bħalissa jeskludi dejta miġbura jew prodotta 
minn entitatijet tax-xandir, stabbilimenti edukattivi u ta’ riċerka u istituzzjonijiet 
kulturali. Dejta minn xi wħud minn dawn, b’mod partikolari materjal tad-dominju 
pubbliku kulturali, hija soġġetta għal użu mill-ġdid, għalkemm taħt kundizzjonijiet 

                                                 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:MT:PDF. 
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mhux regolati, biex b’hekk il-ġustifikazzjoni għall-eżenzjonijiet għandha tkun 
soġġetta għal analiżi ġdida dwar l-ispejjeż u l-benefiċċji. 

2.3. Tariffi eċċessivi u nuqqas ta’ ugwaljanza għall-utenti 

• L-utenti mill-ġdid jilmentaw dwar tariffi stipulati f’livell li fir-realtà jaġixxi bħala 
ostaklu għall-użu mill-ġdid, partikolarment għall-SMEs. 

• Entitajiet tas-settur pubbliku ta’ sikwit jallokaw ħażin l-ispejjeż bejn l-operatti 
tagħhom dwar informazzjoni mhux irfinuta u dik irfinuta, u ma jistgħux jiżguraw li l-
prezzijiet mitluba lil negozji li jipproduċu prodotti ta’ informazzjoni rfinuta għal 
informazzjoni mhix irfinuta tagħhom huma konsistenti ma’ dawk li jitħallsu 
internament. 

• Ċerti entitatijet tas-settur pubbliku jgħaqqdu l-eżerċizzju tal-kompiti pubbliċi 
tagħhom ma’ attivitajiet kummerċjali għall-kisba ta’ introjtu, li fih innifsu mhux 
ipprojbit mid-Direttiva PSI. Xi wħud minn dawn l-entitatijet tas-settur pubbliku, 
meta jikkompetu kontra s-settur privat fis-swieq tal-prodotti u s-servizzi bbażati fuq 
il-PSI li jipproduċu u/jew jiġbru, għandhom it-tendenza jimponu prezzijiet u 
kundizzjonijiet ta’ liċenzjar mhux kompetittivi. 

2.4. Approċċ inkonsistenti bejn l-Istati Membri 

• L-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tad-Direttiva u l-progress fl-użu mill-ġdid tal-
PSI madwar l-UE ma kinux ugwali. 

• Ir-rati differenti ta’ veloċità li bihom l-Istati Membri individwali jimplimentaw 
politika ta’ użu mill-ġdid tal-PSI joħolqu r-riskju ta’ aktar frammentazzjoni tas-suq 
intern, għad-detriment tan-negozji, il-konsumaturi u ċ-ċittadini. 

2.5. Infurzar mhux suffiċjenti tad-dispożizzjonijiet dwar l-użu mill-ġdid 

• Għalkemm l-Istati Membri għandhom sistemi ġenerali ta’ rikors li jaħdmu, kienu 
biss ftit li għamlu dispożizzjoni għal awtoritajiet speċifiċi biex jisimgħu l-ilmenti 
kontra entitatijet pubbliċi li jiksru r-regoli tal-użu mill-ġdid tal-PSI. 

• Utenti mill-ġdid f'bosta Stati Membri jiffaċċjaw proċedimenti kkumplikati u twal li 
mhumiex imfassla tajjeb biex isolvu l-ilmenti tagħhom. In-nuqqas ta’ mekkaniżmu 
effikaċi ta’ rikors f’xi Stati Membri id-dewmien għat-teħid tad-deċiżjoni, kompetenzi 
effikaċi tal-entitatijet) iwassal għal ineffiċjenzi f’xi swieq bir-riżultat ta’ impatti 
negattivi fuq il-kompetizzjoni u l-innovazzjoni u, finalment, fuq il-benessri tal-
konsumaturi. 

3. ĠUSTIFIKAZZJONI GĦAL AZZJONI MILL-UE, VALUR MIŻJUD TAL-UE U 
SUSSIDJARJETÀ 

Id-Direttiva PSI kienet adottata abbażi tal-Artikolu 114 tat-TFUE (95 TKE), billi l-materja 
tas-suġġett tagħha tkopri ċ-ċirkulazzjoni ħielsa ta’ servizzi u t-tħaddim tajjeb tas-suq intern. 
Għalhekk, kwalunkwe emenda għad-Direttiva għandu jkollha l-istess bażi legali. 
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L-importanza ekonomika ta’ dejta miftuħa, speċjalment ta’ dejta governattiva, bħala bażi għal 
servizzi u prodotti ta’ informazzjoni ġodda, issa hija iżjed rikonoxxuta. Waqt li l-qafas bażiku 
għall-użu mill-ġdid tal-PSI ġie armonizzat fil-livell tal-UE, għad baqa’ xi kwistjonijiet. 

L-ewwel nett, l-għan ta’ din id-Direttiva huwa li tnaqqas il-frammentazzjoni tas-suq intern u li 
tistimula servizzi u prodotti transkonfinali bbażati fuq il-PSI, billi diskrepanzi fir-regolamenti 
nazzjonali dwar il-PSI jistgħu jheddu t-tħaddim bla xkiel tas-suq intern għall-użu mill-ġdid 
tal-PSI. 

Pereżempju, tenħtieġ azzjoni fil-livell tal-UE, fil-forma ta’ emenda għall-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva, sabiex ikun garantit li materjal tad-dominju pubbliku miżmum 
minn stabbilimenti kulturali jsir disponibbli għall-użu mill-ġdid b’mod konsistenti madwar l-
UE kollha u mhux fi ħdan l-Istati Membri individwali biss. 

It-tieni, l-għan tal-qafas legali stabbilit mid-Direttiva huwa li jiżgura kundizzjonijiet li jwasslu 
għall-benefiċċji potenzjali massimi tal-użu mill-ġdid ta’ riżorsi tad-dejta pubblika fl-Ewropa. 
Madankollu, bl-iżvilupp ta’ attivitajiet ibbażati fuq il-PSI, xi wħud mir-regoli sostantivi 
attwali ma jirriflettux dan il-għan. Pereżempju, is-sistema ta’ tariffi ta’ bħalissa hija 
kkunsidrata inadegwata bħala inċentiv għal attivitajiet ibbażati fuq l-użu mill-ġdid ta’ dejta 
pubblika. Barra minn hekk, bosta Stati Membri individwalment imxew lejn skema ta’ tariffi 
skont l-ispejjeż marġinali, filwaqt li oħrajn żammew sistema ta’ rkupru ta’ spejjeż. Hija biss 
azzjoni fil-livell tal-UE fil-forma ta’ armonizzazzjoni vinkolanti li tista’ tiżgura li r-regola 
standard tat-tariffi użata u l-eċċezzjonijiet huma konsistenti madwar l-UE sabiex jistimulaw 
attivitajiet ta’ użu mill-ġdid. 

4. GĦANIJIET TA’ POLITIKA 

Il-PSI hija materja prima importanti għal prodotti u servizzi b'kontenut diġitali b’potenzjal 
kbir li sa issa għadu ma ġiex sfruttat. L-għan ġenerali ta’ din l-azzjoni tal-UE huwa li 
tikkontribwixxi għal tkabbir ekonomiku u għal ħolqien ta’ impjiegi billi ttejjeb il-
kundizzjonijiet għall-isfruttament tal-PSI u tiffaċilita l-iżvilupp ulterjuri tas-suq intern għall-
użu mill-ġdid tal-PSI. Barra minn hekk, il-ftuħ tal-PSI għall-użu mill-ġdid ser ikollu effett 
pożittiv fuq it-trasparenza, l-effiċjenza u r-responsabbiltà tal-gvernijiet u ser jikkontribwixxi 
għall-għoti ta’ setgħa liċ-ċittadini. L-għan ġenerali huwa b’konformità sħiħa mal-istrateġiji 
orizzontali fil-livell tal-UE, partikolarment l-Istrateġija Ewropa 2020 tal-Kummissjoni, li 
tnediet fit-3 ta’ Marzu 2010 bil-għan li tibdel l-Ewropa ‘f'ekonomija intelliġenti, sostenibbli u 
inklussiva li twassal għal livelli għoljin ta’ impjieg, produttività u koeżjoni soċjali’. 

Dan l-għan ġenerali jinqasam f’għanijiet speċifiċi, li huma: 

(1) Il-prevenzjoni ta’ tagħwiġ tal-kompetizzjoni fis-suq tal-UE: kundizzjonijiet 
ugwali għall-utenti mill-ġdid kollha u entitatijet responsabbli ‘ibridi’ tas-settur 
pubbliku li jwettqu attivitajiet kummerċjali.  

(2) L-istimulazzjoni tas-suq tal-kontenuti diġitali għal prodotti u servizzi bbażati 
fuq il-PSI: bosta kundizzjonijiet dwar l-użu mill-ġdid ta’ dejta matul il-katina tal-
isfruttament tal-PSI, kemm kummerċjali kif ukoll mhux kummerċjali, għandhom 
jintlaħqu biex jistimulaw it-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta’ impjiegi permezz tal-
użu mill-ġdid tal-PSI.  
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(3) L-istimulazzjoni tal-isfruttament transkonfinali tal-PSI: Suq intern veru li 
jaħdem tajjeb tal-użu mill-ġdid tal-PSI mhux ser jintlaħaq jekk l-ostakli regolatorji u 
prattiċi għall-użu mill-ġdid madwar l-UE ma jitneħħewx. 

5. GĦAŻLIET TA’ POLITIKA 

L-għażliet li ġejjin qed jiġu eżaminati fir-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt (il-Kapitoli 4 
u 5): (i) ebda bidla fid-Direttiva (linja bażi), (ii) revoka tad-Direttiva, (iii) miżuri mhux 
vinkolanti, (iv) emendi leġiżlattivi, u (v) pakkett ta’ soluzzjoni li jgħaqqad flimkien miżuri 
mhux vinkolanti u emendi leġiżlattivi. 

Ebda bidla politika: ebda bidla fid-Direttiva (linja bażi) 

Fl-2009, wara l-ewwel analiżi tad-Direttiva, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-progress u l-
implimentazzjoni tad-Direttiva ma kinux ugwali, u identifikat għadd ta’ ostakli li kien għad 
fadal. Minħabba evidenza insuffiċjenti dwar l-impatt u l-applikazzjoni tad-Direttiva, il-
Kummissjoni ddeċidiet li twettaq analiżi ulterjuri sal-2012 sabiex tikkunsidra jekk kienx 
hemm bżonn ta’ emendi leġiżlattivi, waqt li jitqies il-progress li ntlaħaq mill-Istati Membri 
sadanittant. Għall-użu mill-ġdid tal-PSI, din l-għażla ta’ ‘ebda bidla politika’ għandha tfisser 
li d-dispożizzjonijiet attwali tad-Direttiva u l-istrumenti nazzjonali ta’ traspożizzjoni jibqgħu 
applikabbli. 

Titwaqqaf l-azzjoni eżistenti tal-UE: Revoka tad-Direttiva PSI 

Id-Direttiva PSI stabbiliet kundizzjonijiet bażiċi għall-użu mill-ġdid tal-PSI madwar l-UE u 
wasslet għal bidla fil-politiki u l-leġiżlazzjoni fl-Istati Membri. Mingħajr id-Direttiva, l-Istati 
Membru jkunu liberi li jirrevokaw jew jagħmlu emendi fil-leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ 
implimentazzjoni dwar l-użu mill-ġdid tal-PSI. Din l-għażla partikolari tirriżulta effettivament 
fit-tneħħija tal-obbligi regolatorji kollha li attwalment jinsabu fid-Direttiva u fl-istrumenti ta’ 
traspożizzjoni. 

Miżuri mhux vinkolanti 

Dawn l-istrumenti, eżempju linji gwida jew rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni, jipprovdu 
informazzjoni u/jew interpretazzjoni addizzjonali dwar ċerti dispożizzjoniet tad-Direttiva PSI. 

Matul il-konsultazzjoni, il-parteċipanti tal-kategoriji kollha issuġerew l-adozzjoni ta’ miżuri 
mhux vinkolanti għall-mudelli ta’ liċenzjar, formati tekniċi u kalkoli tal-prezzijiet (inkluż il-
kalkolu tal-ispejjeż marġinali). Ġeneralment, dawk li wieġbu talbu wkoll għal aktar azzjonijiet 
li jżidu l-għarfien, (skambju tal-aqwa prassi, għarfien u esperjenza). 

Emendi leġiżlattivi 

Din l-għażla tikkonsisti f’emendi tas-sustanza tad-Direttiva, jiġifieri d-drittijiet u l-obbligi 
stabbiliti bid-dispożizzjonijiet tagħha. Dawn l-għażliet leġiżlattivi jinkludu: i) il-kamp ta’ 
applikazzjoni tad-Direttiva jiġi estiż għas-setturi li attwalment huma esklużi; ii) tiġi stabbilita 
regola għat-tariffi bbażata fuq l-ispejjeż marġinali, possibilment b’eċċezzjonijiet; iii) l-
emenda tal-prinċipju ġenerali biex dokumenti aċċessibbli jkunu jistgħu jintużaw mill-ġdid; iv) 
il-pubblikazzjoni ta’ dejta f’formati li jinqraw mekkanikament issir obbligatorja; v) il-ħatra ta’ 
regolatur indipendenti ssir obbligatorja; vi) il-piż ta’ prova ta’ konformità mar-rekwiżiti tat-
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tariffi tiġi rriversjata; vii) ir-rekwiżit li l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ ‘kompitu pubbliku’ jiġi 
ddefinit permezz ta’ leġiżlazzjoni biss. 

Pakkett ta’ soluzzjoni 

Din l-għażla tgħaqqad flimkien bidliet sostantivi fil-qafas għall-użu mill-ġdid (għażla ta’ 
emendi leġiżlattivi) ma’ gwida addizzjonali dwar il-prinċipji li għandhom japplikaw l-
awtoritajiet nazzjonali meta jimplimentawha fil-livell nazzjonali (għażla ta’ miżuri mhux 
vinkolanti). 

6. TQABBIL TA’ GĦAŻLIET TA’ POLITIKA U IMPATTI 

L-Għażla 1 (status quo) iżżid il-probabbiltà ta’ approċċi differenti fil-livelli nazzjonali, li 
twassal għal inċertezza regolatorja u kundizzjonijiet li jgħawġu l-l-kundizzjonijiet tal-
kompetizzjoni fis-suq intern. 

L-Għażla 2 (revoka tad-Direttiva) twarrab ix-xibka ta’ sikurezza pprovduta fil-livell tal-UE 
bir-regoli minimi għall-użu mill-ġdid tal-PSI u twassal għal iktar inċertezza legali u 
diverġenzi fl-approċċi nazzjonali, b'detriment għall-kompetizzjoni u s-suq intern tal-użu mill-
ġdid tal-PSI. Ir-revoka tad-Direttiva hija wkoll totalment inkonsitenti mal-inizjattivi relatati 
dwar l-aċċessibbiltà ta’ dejta u l-użu mill-ġdid segwiti fil-livell tal-UE u fil-livell nazzjonali. 

L-Għażla 3 (miżuri mhux vinkolanti), weħidha tiffaċilita l-applikazzjoni tar-regoli tad-
Direttiva PSI dwar liċenzjar u tariffi, iżda madankollu żżid il-probabbiltà ta’ approċċi 
diverġenti fil-livell nazzjonali, toħloq inċertezza regolatorja u tagħwiġ fil-kundizzjonijiet 
kompetittivi tas-suq intern. 

L-Għażla 4 (emendi leġiżlattivi) tistabbilixxi qafas regolatorju li jwassal għall-użu mill-ġdid: 
twessa' l-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva billi tinkludi materjal kulturali, toħloq dritt 
infurzabbli tal-UE għall-użu mill-ġdid ta’ dejta pubblika, tnaqqas il-prezzijiet għall-użu mill-
ġdid tal-PSI, u żżid l-effikaċja tal-mekkaniżmu ta’ rikors għall-infurzar tad-dritt għall-użu 
mill-ġdid.  

L-Għażla 5 (pakkett ta’ miżuri mhux vinkolanti u emendi leġiżlattivi) għandha l-istess 
benefiċċji tal-Għażla 4, iżda barra minn hekk għandha tiffaċilita l-applikazzjoni tar-regoli tad-
Direttiva PSI dwar liċenzjar u tariffi. B’riżultat ta’ dan, tiżgura l-konverġenza ta’ approċċi 
regolatorji nazzjonali għall-użu mill-ġdid madwar is-suq intern kollu, u għalhekk ittejjeb iċ-
ċertezza legali, iżżid l-inċentivi u tnaqqas l-ostakli għall-użu mill-ġdid tal-PSI. 

Meta dawn l-għażliet differenti ta’ politika ġew imqabbla, ħareġ is-suġġeriment li l-Għażla 5 
(pakkett ta’ miżuri mhux vinkolanti u emendi leġiżlattivi) toffri l-aqwa bilanċ bejn il-
promozzjoni tal-użu mill-ġdid tal-PSI, l-armonizzazzjoni u ċ-ċertezza legali fid-dawl taċ-
ċirkustanzi nazzjonali u l-ispejjeż ta' implimentazzjoni. 

7. MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI 

L-indikatur ewlieni tal-progress lejn l-ilħuq tal-għanijiet identifikati huwa t-traspożizzjoni u l-
applikazzjoni korretti tad-Direttiva PSI.  
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Il-progress fl-użu mill-ġdid ta’ PSI u l-politiki relatati madwar l-UE kollha ser jitkejlu wkoll 
skont l-indikaturi, li jistgħu jiġu rfinuti b’kollaborazzjoni mal-Istati Membri (kif hu maħsub 
mill-Pjan ta’ Azzjoni dwar il-Gvern elettroniku 2011-2015). 

Il-Kummissjoni ser tiġbor id-dejta permezz tal-obbligu tar-rapportar tal-Istati Membri, il-
kontribut minn dawk interessati bħala parti minn djalogu regolari, u l-istudji indipendenti. 

Il-Kummissjoni ser tanalizza l-applikazzjoni tad-Direttiva u ser tikkomunika r-riżultati lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill tliet snin wara d-data tat-traspożizzjoni. 

 


