
PA\909674RO.doc PE494.520v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

2011/0430(COD)

20.7.2012

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor 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))

Raportoare pentru aviz: Marielle Gallo



PE494.520v01-00 2/13 PA\909674RO.doc

RO

PA_Legam



PA\909674RO.doc 3/13 PE494.520v01-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea de directivă face parte din Agenda digitală pentru Europa. Într-adevăr, 
informațiile din sectorul public pot fi utilizate pentru dezvoltarea unor noi produse și servicii 
de conținut digital și dovedesc un vast potențial de creștere care nu este suficient exploatat de 
către statele membre.

Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei Europene, care este oportună, deoarece 
am trecut de la un internet bazat pe informație și cunoaștere la un internet bazat pe date.

În ce privește conținutul propunerii de directivă, în justificarea succintă, raportoarea pentru 
aviz dorește să pună accentul pe următoarele aspecte:

1. Domeniul de aplicare a directivei
Trebuie adăugat că documentele care nu sunt accesibile din motive de protecție a datelor cu 
caracter personal sunt excluse din domeniul de aplicare a directivei.

2. Definiții
Pentru a facilita reutilizarea, informațiile din sectorul public trebuie puse la dispoziție în 
formate prelucrabile automat și neutre din punct de vedere tehnologic. Este necesar să se 
evite, pe cât posibil, situațiile în care pentru prelucrarea datelor este necesară o tehnologie 
specifică.

3. Taxe
Chestiunea taxelor este o problemă-cheie pentru succesul reutilizării informațiilor din sectorul 
public. În cazul în care nivelul taxelor percepute este prea mare, costul dezvoltării de noi 
produse și servicii de conținut digital va fi prohibitiv pentru întreprinderi, în special pentru 
cele nou-înființate și pentru IMM-uri. În schimb, unele organisme din sectorul public obțin o 
parte din veniturile lor din exploatarea drepturilor lor de proprietate intelectuală. 

Raportoarea pentru aviz este conștientă că trebuie găsit un echilibru între aceste două 
obiective: intensificarea reutilizării informațiilor publice pe de o parte, și finanțarea misiunilor 
de serviciu public ale anumitor organisme, pe de altă parte. Raportoarea propune să se 
mențină posibilitatea, pentru anumite organisme publice, precum și pentru biblioteci, muzee și 
arhive, să solicite taxe superioare costurilor marginale de reproducere și punere la dispoziție, 
pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile și sub rezerva aprobării din partea 
autorității naționale competente în ce privește supravegherea reutilizării informațiilor din 
sectorul public. 

4. Autoritatea independentă însărcinată cu supravegherea reutilizării informațiilor din sectorul 
public
În sfârșit, raportoarea pentru aviz consideră că nu este necesară înființarea unei noi autorități 
administrative pentru supravegherea reutilizării informațiilor din sectorul public. Statele 
membre pot însărcina o autoritate existentă cu îndeplinirea acestei atribuții.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(7) Prin urmare, Directiva 2003/98/CE ar 
trebui să prevadă o obligație clară din 
partea statelor membre de a lua măsuri 
pentru ca toate documentele accesibile pe 
scară largă să fie reutilizabile. Această 
obligație nu se aplică documentelor care, 
conform normelor de acces în vigoare din 
statele membre, nu sunt accesibile, 
precum și excepțiilor prevăzute în 
prezenta directivă.
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ținând seama de legislațiile Uniunii 
și ale statelor membre, precum și de 
obligațiile internaționale ale Uniunii, în 
special în cadrul Convenției de la Berna 
pentru protejarea operelor literare și 
artistice și al Acordului privind aspectele 
comerciale ale drepturilor de proprietate 
intelectuală (acordul TRIPS), 
documentele asupra cărora 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 trebuie 
să fie considerat, în sensul prezentei 
directive, ca fiind un document asupra 
căruia părți terțe dețin drepturi de 
proprietate intelectuală.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 10

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, 

(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, 
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precum operele, baletele sau teatrele, și
nici arhivelor care aparțin acestor instituții.

precum operele, baletele sau teatrele, nici 
arhivelor care aparțin acestor instituții și 
nici organismelor publice de 
radiodifuziune.

Or. fr

Amendamentul 4

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).

(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).

Or. fr
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Amendamentul 5

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 sunt 
fixate pe baza unor criterii obiective, 
transparente și verificabile, care asigură 
egalitatea de tratament. Ele ar trebui, în 
principiu, să se limiteze la costurile 
marginale suportate în legătură cu 
reproducerea și punerea la dispoziție.
Totuși, 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. Aceste organisme 
ar trebui să fie în măsură să perceapă 
taxe care depășesc costurile marginale de 
reproducere și punere la dispoziție și care 
permit realizarea unei rentabilități 
rezonabile a investiției. Aceste taxe ar 
trebui fixate pe baza unor criterii 
obiective, transparente și verificabile, care 
asigură egalitatea de tratament. 
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. fr
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Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Amendamentul 7

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 

(14) Implementarea corespunzătoare a 
unora dintre caracteristicile prezentei 
directive, cum ar fi căile de atac, 
conformitatea cu principiile de taxare și 
obligațiile de raportare, necesită 
supravegherea autorităților competente în 
privința reutilizării informațiilor din 
sectorul public. Statele membre stabilesc 
care sunt autoritățile competente pentru 
supravegherea reutilizării informațiilor 
din sectorul public.
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informații privind cele mai bune practici 
și politicile privind reutilizarea datelor.

Or. fr

Amendamentul 8

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 
autorității competente pentru 
supravegherea reutilizării informațiilor 
din sectorul public. Pentru a asigura 
coerența dintre abordări la nivelul Uniunii, 
ar trebui să se încurajeze cooperarea între 
autoritățile independente, în special prin 
schimbul de informații privind cele mai 
bune practici și politicile privind 
reutilizarea datelor.

Or. fr

Amendamentul 9

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 

(e) documentelor deținute de instituții de 
învățământ și cercetare, inclusiv organizații 
constituite pentru transferul rezultatelor 
cercetării, școli și universități (cu excepția 
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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;

bibliotecilor universitare în ceea ce privește 
alte documente decât documentele de 
cercetare protejate de drepturile de 
proprietate intelectuală ale terților) și;

Or. fr

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1 – subpunctul 3
Directiva 2003/98/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) documentelor care, conform 
legislațiilor statelor membre, nu sunt 
accesibile din motive de protecție a datelor 
cu caracter personal.

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2
Directiva 2003/98/CE
Articolul 2 – alineatul 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, într-un mod neutru din punct de 
vedere tehnologic, identifica în mod clar și 
extrage datele individuale pertinente;

Or. fr
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Amendamentul 12

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

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 cu privire 
la reutilizarea informațiilor din sectorul 
public și ale cărei decizii sunt obligatorii 
pentru organismul din sectorul public în 
cauză.

Or. fr

Amendamentul 13

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 

(2) În cazurile în care organismele din 
sectorul public acoperă o parte 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.



PE494.520v01-00 12/13 PA\909674RO.doc

RO

articol.

Or. fr

Amendamentul 14

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 pe baza unor 
criterii obiective, transparente și 
verificabile și sub rezerva aprobării 
autorității menționate la articolul 4 
alineatul (4).

Or. fr

Amendamentul 15

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 

Statele membre adoptă 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 neutre din punct de vedere 
tehnologic, și situri portal cu legături spre 
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descentralizate. listele de resurse descentralizate.

Or. fr


