CONSULTARE ÎN VEDEREA REVIZUIRII DIRECTIVEI ISP

INTRODUCERE
Comisia a organizat o consultare în vederea revizuirii Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea
informațiilor din sectorul public (Directiva ISP) în perioada cuprinsă între luna iunie 2017 și
sfârșitul lunii ianuarie 2018. Consultarea a vizat evaluarea funcționării directivei, examinarea
domeniului de aplicare al revizuirii și analizarea opțiunilor de politică. În același timp,
consultarea a explorat chestiunea accesului la datele de interes public deținute de sectorul privat.
Consultarea a urmărit să implice deținătorii de ISP (organisme din sectorul public) și reutilizatori
ai acestora (actori comerciali și necomerciali din sectorul public și din cel privat).
Feedbackul primit în urma atelierelor (în principal din partea deținătorilor de ISP) și a unui
chestionar online (68 % dintre respondenții la acesta erau interesați, în principal, de reutilizarea
ISP) stă la baza analizei și a concluziilor prezentate aici.
Evaluarea inițială a impactului
Evaluarea inițială a impactului a fost disponibilă în vederea prezentării unui feedback pe portalul
„O mai bună legiferare” în perioada 18 septembrie - 16 octombrie 2017. Cele șapte răspunsuri
(din partea asociațiilor, organizațiilor publice, birourilor naționale de statistică și persoanelor
fizice) au abordat teme care includ îmbunătățirea interoperabilității datelor, păstrarea normelor
actuale de taxare și menținerea excepției pentru instituțiile culturale. În ceea ce privește
extinderea domeniului de aplicare al directivei la întreprinderile de utilități publice, au existat
unele preocupări cu privire la costurile implicate și coerența cu alte acte legislative.
Consultarea online
Consultarea publică online (19 septembrie - 16 decembrie 2017) a solicitat opinii privind modul
în care este pusă în aplicare directiva (inclusiv probleme, obiective și posibile opțiuni pentru
viitor) și a abordat chestiunea accesului public la date de interes public deținute de sectorul
privat. Consultarea a vizat toate părțile interesate, inclusiv autorități publice, deținători și
utilizatori de conținut din sectorul public, reutilizatori comerciali și necomerciali, experți și cadre
universitare, precum și publicul larg.
Cele 273 de răspunsuri din partea tuturor statelor membre au provenit:



în procent de aproximativ 29 % din partea organizațiilor publice (servicii generale și de
statistică, cercetare etc.);
în procent de aproximativ 25 % din partea asociațiilor (reprezentând actori din sectorul
public și din cel privat); și
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în procent de 25 % din partea cetățenilor.

Dintre întreprinderile care au răspuns, jumătate au fost organizații foarte mari (peste 5 000 de
angajați) și 40 % au fost IMM-uri.
În plus, au fost primite 58 de documente de poziție și cinci contribuții individuale, în general pe
teme specifice, de exemplu accesul la informații de natură științifică și la date de interes public
deținute de sectorul privat.
Alte acțiuni în cadrul consultării








Atelierul privind accesul organismelor publice la datele de interes public deținute de
sectorul comercial (26 iunie 2017);
Reuniunea reprezentanților statelor membre din „grupul ISP” (15 noiembrie 2017);
Reuniunea punctelor naționale de referință privind accesul la informații de natură
științifică și păstrarea acestora (5 decembrie 2017);
Atelierul privind accesul la informații de natură științifică și extinderea domeniului de
aplicare al directivei la date din domeniul cercetării (14 decembrie 2017);
Atelierul pentru deținătorii și reutilizatorii de ISP (18 ianuarie 2018);
Audierea publică privind revizuirea Directivei ISP (19 ianuarie 2018); și
Masa rotundă la nivel înalt privind deschiderea datelor din sectorul transporturilor și al
utilităților (23 ianuarie 2018).

REZULTATELE PROCESULUI DE CONSULTARE
Evaluare
Punerea în aplicare a directivei a fost evaluată în raport cu criteriile pentru o mai bună legiferare
(eficacitate, eficiență, relevanță, coerență, valoare adăugată pentru UE și claritate). Consultarea
online a reprezentat oportunitatea principală pentru ca părțile interesate să prezinte declarații
detaliate.
Eficacitatea
 81 % dintre respondenții la consultarea online au considerat că un volum mai mare de
date deținute de organismele sectorului public au devenit disponibile în vederea
reutilizării;
 73 % au fost de acord că ISP ofereau într-o măsură tot mai mare o bază pentru servicii și
produse inovatoare;
 peste jumătate (și majoritatea celor care au furnizat feedback suplimentar ca text liber)
au considerat că ISP au devenit mai accesibile, inclusiv pentru întreprinderile nouînființate și IMM-uri;
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mai multe părți interesate au considerat că utilizarea transfrontalieră a ISP era în
continuare dificilă, întrucât practicile diferă în mare măsură între statele membre iar
această situație creează insecuritate juridică;
numai 38 % dintre respondenți au considerat că acordurile exclusive au fost utilizate în
mod excepțional și numai în cazurile prevăzute în directivă (în timp ce reprezentanții
statelor membre raportează, în general, faptul că nu dețin informații referitoare la
existența unor acorduri exclusive bazate pe ISP); și
67 % au considerat că diversitatea condițiilor de autorizare încă împiedică reutilizarea
eficace.

În cadrul atelierului pentru deținătorii și reutilizatorii de ISP, organizat la 18 ianuarie, au existat
mai multe solicitări adresate UE pentru ca aceasta să intervină în scopul prevenirii acordurilor
exclusive.
Eficiența
 66 % dintre respondenții online au susținut că beneficiile socioeconomice ale reutilizării
datelor compensează costurile punerii în aplicare suportate de organismele sectorului
public;
 72 % au susținut că, în scopul conformării, organismele publice trebuie să
îmbunătățească gestionarea datelor, ceea ce conduce la economii în materie de costuri și
la câștiguri la nivelul eficienței; dar


44 % au criticat procedurile de recurs ca fiind îndelungate, ineficiente și costisitoare.

Relevanța
Respondenții au fost de acord, într-o majoritate covârșitoare, că Directiva ISP este în continuare
relevantă, în special deoarece asigură furnizarea de ISP (85 %), accesul echitabil pe piață pentru
reutilizatori (84 %), transparența și responsabilizarea organismelor din sectorul public (81 %) și
facilitatea de utilizare a datelor (de exemplu citirea automată) (77 %).
Multe voci au susținut că avansurile tehnologice rapide au sporit și mai mult relevanța directivei;
acestea afectează posibilele forme ale reutilizării datelor, iar legislația ar trebui să țină seama de
ele.
Părțile interesate și, în special, reprezentanții statelor membre, au susținut, în general, cu tărie
procesul de revizuire, întrucât s-a observat că punerea în aplicare neuniformă la nivelul statelor
membre conduce la fragmentarea pieței unice sau la blocaje în calea dezvoltării pieței.
Coerența
 în general, s-a considerat că directiva este coerentă în raport cu alte acte legale relevante
ale UE;
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 dreptul sui generis la bazele de date fost considerat problematic, deoarece organismele
publice l-ar putea utiliza în scopul restricționării aplicabilității normelor privind accesul și
reutilizarea ISP; și
 deși relația dintre directivă și legislația privind protecția datelor cu caracter personal este
clară, chestiunea datelor cu caracter personal este delicată prin natura sa și pot apărea
neînțelegeri (de exemplu, nevoia de anonimizare în contextul ISP). În special, unele
organisme din sectorul public au ridicat problema tehnicilor adecvate care să fie utilizate
în procesele de pseudonimizare sau anonimizare.
Valoarea adăugată pentru UE
 87 % dintre respondenții online au fost de acord cu faptul că directiva a încurajat
autoritățile naționale să deschidă mai multe date ale sectorului public;
 aproximativ 63 % au considerat că aceasta a facilitat accesul la ISP din alte țări decât
cea în care persoana vizată locuiește;
 aproximativ 64 % au considerat că directiva a contribuit la crearea unei piețe a UE
pentru produse și servicii bazate pe ISP; dar


feedbackul suplimentar arată că reutilizarea datelor în afara frontierelor este în
continuare împovărătoare, întrucât practicile naționale sunt încă foarte diferite și, uneori,
au caracter protecționist în ceea ce privește datele (de exemplu, cu privire la seturile de
date valoroase, precum activitățile comerciale, adresele și proprietățile, precum și
registrele de urbanism).

Claritatea
 57 % dintre respondenții online au considerat că directiva este ușor de înțeles și de pus
în aplicare de către organismele publice și reutilizatori, dar


63 % au considerat că unele dispoziții ar putea fi simplificate sau clarificate.

Revizuirea directivei
Aranjamente practice pentru accesul la documente și efectuarea de căutări
A existat o susținere generală pentru o standardizare extinsă a metadatelor, standardizarea datelor
efective și o mai mare disponibilitate și facilitate de utilizare a datelor în timp real. Aceste poziții
au fost confirmate în cele 12 documente care abordează aceste chestiuni.
Dintre cei 194 de respondenți online, 46 % au susținut cu fermitate și 25 % au fost de acord că
metadatele ar trebui să fie puse la dispoziție într-un standard deschis obligatoriu, de exemplu
DCAT-AP. Respondenții au confirmat nevoia ca metadatele să documenteze conținutul datelor
astfel încât să asigure posibilitatea efectivă de reutilizare a acestora. Standardizarea datelor
efective a fost considerată (foarte) dezirabilă. Standardele deschise obligatorii au fost
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recomandate ca modalitate de îmbunătățire a facilității de utilizare a datelor. Unii respondenți au
considerat finanțarea ca fiind un aspect esențial.
A existat un echilibru între opiniile referitoare la disponibilitatea datelor dinamice (de exemplu,
senzori, date satelitare). În cadrul atelierului din 18 ianuarie, au fost citate exemple (Transport for
London, Seapilot). Multe opinii exprimate online și în documentele de poziție au raportat o
nevoie persistentă de (mai multe) date în timp real, costul unei astfel de disponibilități și nevoia
de prioritizare a eforturilor pe baza cererii reale.
S-a subliniat faptul că standardele privind datele ar trebui să vizeze domenii specifice (domeniul
transporturilor, geospațial, statistic etc.). Îndeosebi pentru datele dinamice, costul și
complexitatea tehnică a stabilirii și punerii în aplicare a unui standard necesită măsuri adecvate
de sprijin.
77 % dintre respondenți au confirmat necesitatea încurajării organismelor publice în vederea
furnizării de date dinamice în timp real și a investirii în soluții tehnice (de exemplu interfețe de
programare a aplicațiilor – IPA) care să faciliteze utilizarea datelor. În prezent, la această cerere
ridicată se răspunde parțial. Aceasta confirmă opinia părților interesate exprimată și în cadrul unei
consultări publice online organizate la începutul anului 2017, în care 68 % dintre respondenți au
susținut în mod clar o utilizare sporită a IPA.
Norme privind taxarea
38 % dintre cei 206 respondenți online au exprimat o ușoară preferință pentru păstrarea normelor
care împiedică organismele publice să stabilească taxe excesive sau arbitrare pentru reutilizare.
Totuși, 42 % doreau eliminarea excepțiilor la articolul 6 alineatul (1) (astfel încât costul marginal
al diseminării să devină limita superioară pentru taxare) sau, cel puțin, clarificarea (49 %)
circumstanțelor în care acestea se pot aplica.
Reutilizatorii de ISP sunt, în mod evident, în favoarea eliminării sau, cel puțin, a clarificării
excepțiilor, în timp ce majoritatea deținătorilor de ISP consideră că acestea nu ar trebui
modificate și că nu sunt necesare clarificări.
Părțile interesate au exprimat, de asemenea, opinii divergente în cadrul feedbackului lor
suplimentar. Unele au susținut că normele ar trebui să promoveze accesul deschis prin eliminarea
sau, cel puțin, reducerea la minimum a taxelor. Multe altele au menționat provocările cu care se
confruntă administrațiile publice și care justifică normele, de exemplu: sustenabilitatea
investițiilor în digitalizare (în special dacă sunt vizate mai multe măsuri cu privire la standarde,
interoperabilitate, date dinamice etc.) și echilibrarea intereselor deținătorilor și reutilizatorilor de
ISP.
În cadrul atelierului pentru deținătorii și reutilizatorii de ISP au fost aduse în discuție varietatea și
opacitatea practicilor naționale de taxare.
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Informații și date de natură științifică deținute de instituțiile de cercetare și de învățământ
A existat un consens potrivit căruia datele care provin din cercetări științifice finanțate din
fonduri publice ar trebui să fie accesibile în mod deschis și reutilizabile în cea mai mare măsură
posibilă.
81 % dintre cei 178 de respondenți online au fost de acord cu faptul că o politică comună a UE
privind accesul deschis ar trebui să se aplice tuturor organizațiilor de finanțare a activităților de
cercetare și instituțiilor academice; numai 6 % au avut o opinie diferită. Această poziție a fost, de
asemenea, susținută în cadrul audierii publice și al atelierului privind accesul la informațiile de
natură științifică.
Au existat opinii similare referitoare la deschiderea datelor administrative (în prezent scutite) ale
instituțiilor de învățământ și cercetare, deși, în cadrul reuniunii punctelor naționale de referință
privind accesul la informațiile de natură științifică și păstrarea acestora, un reprezentant al unui
stat membru a exprimat preocupări legate de concurența între universitățile din Europa.
Dintre cei 159 de respondenți online, 90 % au susținut principiul deschiderii rezultatelor
științifice (publicații și date din cercetare) obținute cu ajutorul unei finanțări publice. În
câmpurile rezervate opiniilor exprimate din proprie inițiativă din cadrul consultării online și cu
ocazia atelierului privind accesul la informații de natură științifică, părțile interesate au subliniat
similitudinile dintre aceste rezultate și informațiile deținute de administrațiile publice, în special
în ceea ce privește valoarea reutilizării datelor.
În același timp,
o

o
o

unii respondenți au indicat aspecte de interes pentru politicile elaborate pe viitor, printre
care sustenabilitatea financiară a editorilor, protecția drepturilor de proprietate
intelectuală (DPI), protecția datelor cu caracter personal și secretele comerciale;
vor fi necesare soluții structurale care nu îngreunează în mod inutil sarcina
administrativă pentru cercetători; și
există alte bariere conexe care trebuie abordate, inclusiv capacități imperfecte de
gestionare a datelor, condiții oneroase de autorizare și probleme legate de standardele
comune privind (meta)datele.

Date deținute de entitățile care oferă servicii de interes public
În ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al directivei la datele generate de
întreprinderile de stat sau de operatorii independenți care îndeplinesc sarcini publice, cei în
favoare i-au depășit ca număr pe cei împotrivă. Numai 23 % dintre cei 193 de respondenți online
la întrebare au fost de acord că aceste date sunt disponibile, în prezent, pentru reutilizare. Într-o
defalcare în funcție de sector, cifra este mai mare pentru transporturi (36 %) și considerabil mai
scăzută pentru utilități (14 %). 71 % consideră că aceste date ar trebui să fie puse la dispoziție în
vederea reutilizării, indiferent dacă deținătorul de date provine din sectorul public sau din cel
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privat. 81 % au indicat că, dacă ar exista o astfel de obligație, datele ar trebui să fie disponibile
pentru toți reutilizatorii, precum și în alte scopuri. Cu toate acestea, cele foarte puține răspunsuri
din partea întreprinderilor din domeniul energetic, al deșeurilor și al apei au indicat îndoieli sau o
opoziție puternică.
Deși părțile interesate care erau în favoare au subliniat beneficiile (de exemplu, servicii mai bune
și mai ieftine pentru cetățeni), alte părți interesate și-au bazat opinia opusă sau prudența pe
factori precum sensibilitatea comercială a unor date, nevoia de a asigura condiții de concurență
echitabile pentru actorii publici și cei privați, considerente legate de protecția datelor cu caracter
personal și nevoia protejării securității infrastructurii critice. În special, părțile interesate din
sectorul transporturilor au exprimat îngrijorări. Acestea consideră că datele sunt esențiale pentru
menținerea competitivității lor și, drept urmare, cerințele de a le deschide mai mult și de a le
reutiliza ar trebui echilibrate cu atenție, întrucât noi obligații în această privință ar denatura
concurența în sector. Părțile interesate din entitățile care activează în sectoarele transporturilor și
utilităților au indicat, de asemenea, că impunerea asupra lor a unor obligații de partajare a datelor
ar putea avea un impact asupra asigurării securității infrastructurii critice. În plus, unele dintre
acestea sunt preocupate de faptul că respectarea noilor cerințe va implica o sarcină administrativă
suplimentară. Prin urmare, cerințele de a le deschide mai mult și a le reutiliza ar trebui echilibrate
cu atenție.
La masa rotundă din 23 ianuarie, unele părți interesate au susținut că această chestiune ar trebui
abordată prin legislația sectorială.
Relația cu Directiva privind bazele de date
O treime dintre cele 190 de răspunsuri online au raportat situații în care organismele din sectorul
public au invocat drepturi în temeiul Directivei privind bazele de date pentru a împiedica
reutilizarea ISP din bazele de date, inclusiv date legate de transport, legislație și jurisprudență,
registre ale comerțului și date ale întreprinderilor publice în domenii precum sănătatea,
memoriile de traducere și patrimoniul cultural.
În general, preocuparea a vizat faptul că organismele publice evită Directiva ISP, invocând
drepturi legate de bazele de date, deși datele nu fac obiectul unor drepturi ale sectorului public
sau ale unor părți terțe. Interacțiunea dintre cele două directive a fost, de asemenea, supusă
dezbaterii în cadrul audierii publice.
Dintre cele 196 de răspunsuri online la întrebare, 68 % au fost în favoarea clarificării relației
dintre directive, astfel încât să se asigure că organismele publice nu pot invoca drepturi legate de
bazele de date în vederea evitării reutilizării ISP. Părțile interesate au indicat faptul că aceasta era
deja situația în unele jurisdicții naționale și regionale (Franța, Flandra). Abordările recomandate
au variat de la linii directoare și formulări mai clare la stabilirea inaplicabilității dreptului sui
generis privind bazele de date în cazul bazelor de date care sunt păstrate de organisme publice
sau prin finanțare din fonduri publice. Pe de altă parte, 17 % dintre respondenți au constatat că
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relația era suficient de clară grație, printre altele, considerentelor 22 și 23 din Directiva ISP, care
subliniază că organismele publice ar trebui să își exercite drepturile de proprietate intelectuală
într-un mod care să faciliteze reutilizarea. Întreprinderile de transport public și de utilități au
insistat că trebuie să își păstreze drepturile legate de bazele de date în ceea ce privește datele
obținute prin finanțare din fonduri publice pentru a-și proteja interesele legitime pe piața
concurențială.
Regimuri naționale de acces și bariere în calea reutilizării datelor
Regimurile naționale de acces nu par să constituie, în general, un obstacol major în calea
reutilizării ISP, dar 39 % dintre respondenții online au considerat că diferențele dintre aceste
regimuri împiedică apariția unor servicii și produse la nivelul UE bazate pe ISP. Unii respondenți
au sugerat că o definiție comună a tipurilor de documente care ar putea fi scutite (de exemplu din
cauza restricțiilor legate de securitatea națională) ar contribui la prevenirea utilizării
eronate/abuzurilor frecvente de scutiri. Diferențele dintre regimurile naționale de acces au fost,
de asemenea, puse în discuție în cadrul atelierului din 18 ianuarie pentru deținătorii și
reutilizatorii de ISP, precum și cu ocazia audierii publice.
28 % dintre respondenții online au fost de acord cu faptul că legătura dintre acces și reutilizare
este clară și utilă, precum și că aceasta previne reutilizarea care ar putea dăuna intereselor
statului, cetățenilor sau părților terțe. Totuși, 23 % au susținut că legătura nu este clară iar 18 %
au menționat că normele naționale privind accesul (de exemplu, termene pentru obținerea
răspunsurilor, sarcini administrative, lipsa opțiunilor de recurs) sunt mai stricte decât directiva și
împiedică reutilizarea. Unii au considerat că unele regimuri de acces naționale nu sunt nici clare,
nici transparente.
Ca motive invocate împotriva punerii la dispoziție a datelor, organismele publice au menționat
norme și obligații privind securitatea datelor (21 %), costuri excesive (15 %) și potențiala
utilizare eronată (13 %).
În ceea ce privește datele deținute de operatori în baza unui aranjament contractual privind
furnizarea de servicii publice, principalele argumente au fost costurile prea mari și faptul că
aranjamentul nu prevede obligativitatea punerii la dispoziție.
În cazurile în care cererile de date au primit un răspuns favorabil, obstacolele raportate au fost:
metadatele de calitate scăzută (34 %), lipsa informațiilor privind managementul de date (33 %),
precum și clauze și condiții neclare sau inconsecvente privind reutilizarea (30 %).
De asemenea, un sfert dintre respondenți au menționat lipsa interfețelor de la calculator la
calculator (IPA) și a licențelor cu citire optică/standardizate. Părți interesate individuale au
indicat domeniul de aplicare al drepturilor de proprietate intelectuală, sfera geografică de aplicare
a licențelor și indisponibilitatea datelor deschise corelate.
78 de respondenți online au furnizat contribuții suplimentare referitoare la modalitățile de
asigurare a protecției datelor în contextul ISP. Soluțiile sugerate au inclus:
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 soluții tehnice (de exemplu pseudonimizare, anonimizare, criptare, separarea rețelelor);
 soluții juridice (de exemplu, soluții orientate către obținerea consimțământului sau
norme privind „protejarea vieții private din faza de proiectare”); și
 altele (de exemplu, formarea funcționarilor, numirea unei persoane responsabile cu
anonimizarea).
Accesul organismelor din sectorul public la datele de interes public deținute de sectorul
privat
Ideea de a permite administrațiilor publice să acceseze și să reutilizeze datele de interes public
deținute de sectorul privat a fost tot mai mult acceptată în urma consultării intitulate „Construirea
unei economii europene a datelor” (iunie 2017). Aceasta a fost susținută de 88 % dintre cei 205
respondenți, din toate categoriile de contribuții.
Dintre cei 189 de respondenți online, 81 % au considerat că se impun măsuri juridice specifice.
Printre acestea, legislația UE în funcție de sector a fost susținută în principal, urmată de
principiile generale și, ulterior, de adoptarea unor drepturi și garanții specifice.
Întreprinderile au avut tendința să susțină drepturile și garanțiile specifice, iar organizațiile
publice au favorizat legislația în funcție de sector la nivelul UE și principiile generale. În mediul
online, în documente și în cadrul audierii publice, birourile de statistică și organizațiile publice
și-au exprimat sprijinul pentru stabilirea unor principii comune pentru toate statele membre și au
subliniat nevoia legiferării înaintea apariției unor ample disparități naționale în domeniul
statisticii.
Deși întreprinderile au susținut această abordare în mediul online, în documente și în cadrul
evenimentelor, precum audierea publică, multe întreprinderi și asociații au subliniat importanța
măsurilor voluntare și a libertății contractuale de a le pune în aplicare.
Părțile interesate din toate categoriile au solicitat o definiție mai clară a „interesului public” și
claritate cu privire la obiectivele și domeniul de aplicare al inițiativei. Această situație sugerează
nevoia unor discuții ulterioare cu părțile interesate, inclusiv cu organizațiile publice, în vederea
stabilirii unor domenii clare de acțiune.
ETAPELE URMĂTOARE
Rezultatele consultării contribuie la evaluarea și revizuirea Directive ISP, în cadrul pachetului
privind datele care urmează să fie adoptat în luna aprilie 2018. Dovezile colectate în sprijinul
evaluării impactului au fost incluse într-o analiză a pozițiilor preconizate ale organizațiilor
privind opțiunile de politică (reglementare mai strictă versus reglementare mai puțin strictă), în
funcție de rolul acestora în contextul ISP (state membre, deținători și reutilizatori de ISP,
întreprinderi de transport public și de utilități, instituții de învățământ și cercetare). S-a
concluzionat că, cel mai probabil, părțile interesate vor susține reglementarea mai puțin strictă.
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