
DECYZJA KOMISJI

z dnia 6 lipca 2016 r.

w sprawie licencjonowania otwartego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania danymi 
Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa dotyczącymi rybołówstwa

(2016/C 252/03)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Komisji z dnia 19 września 2001 r. (PV1536) nadającą dyrektorom generalnym i szefom służb 
uprawnienia do decydowania o konieczności złożenia wniosku o ochronę praw własności intelektualnej wynikających 
z działań lub programów, za które są oni odpowiedzialni, o udzieleniu powiązanej z tym licencji, o nabyciu, przeniesie
niu lub odstąpieniu od praw lub porzuceniu praw, oraz nadającą dyrektorom generalnym uprawnienia do powiązanych 
środków administracyjnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa opracowała szereg systemów informatycznych należą
cych do pakietu oprogramowania zintegrowanego zarządzania danymi o rybołówstwie (IFDM), który służy do 
elektronicznej wymiany danych dotyczących działalności połowowej w oparciu o normę FLUX Centrum Narodów 
Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT).

(2) Obecny pakiet IFDM (zwany dalej oprogramowaniem) zawiera następujące systemy informatyczne: warstwę trans
portową FLUX do wymiany wiadomości elektronicznych zgodnie z normą UN/CEFACT, unijne narzędzie systemu 
monitorowania statków (VMS) do monitorowania pozycji statków, do którego Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki 
Morskiej i Rybołówstwa opracowała trzy moduły (przestrzenny, sprawozdawczy i USM), jak również przeglądarkę 
ERS narzędzia VMS, która poszerza unijny VMS o funkcję wizualizacji elektronicznych dzienników połowowych 
w formacie UN/CEFACT.

(3) Licencjonowanie otwartego oprogramowania wpłynęłoby pozytywnie na światową harmonizację wymiany danych 
dotyczących rybołówstwa i pozwoliłoby na oszczędności kosztów. Dlatego też dystrybucja narzędzi oprogramo
wania powinna zostać udostępniona państwom członkowskim, państwom trzecim, regionalnym organizacjom ds. 
rybołówstwa oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa.

(4) Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, jako dyrekcja generalna odpowiedzialna za opraco
wanie i obsługę techniczną oprogramowania oraz – jednocześnie – służba, której powierzono administracyjne 
wykonanie decyzji w dziedzinie własności intelektualnej, uważa licencjonowanie otwartego oprogramowania za 
odpowiednie i zasadne.

(5) W celu dystrybucji i promocji użytkowania oprogramowania oraz aby uniknąć jego wyłącznego przywłaszczenia, 
oprogramowanie zostanie wprowadzone na zasadach licencji otwartego oprogramowania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Warunki licencji niewyłącznego otwartego oprogramowania mogą być stosowane do dystrybucji oprogramowania 
w celu umożliwienia jego użytkowania, kopiowania, rozwoju i dalszej dystrybucji.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja będzie miała zastosowanie do wszelkich wprowadzanych w przyszłości nowych wersji tego 
oprogramowania.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

João AGUIAR MACHADO

Dyrektor Generalny
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