
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 października 2016 r.

dotycząca bezpłatnego licencjonowania (licencji publicznej UE) oprogramowania SyRIO – systemu 
zgłaszania incydentów w eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich

(2016/C 420/02)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając 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 odpowiedzialna za Wspólne Centrum Badawcze w ramach porozumienia administracyjnego 
z Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ds. Energii) opracowała oprogramowanie, które ma być używane przez wła
ściwe organy państw członkowskich w ramach realizacji funkcji regulacyjnych na podstawie dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/30/UE (1) (dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa na obszarach morskich).

(2) Właściwe organy państw członkowskich powinny korzystać z tego oprogramowania w celu przekazywania Komi
sji Europejskiej informacji o incydentach i wypadkach związanych morskimi instalacjami do wydobywania ropy 
naftowej i gazu, istotnych dla zdrowia, bezpieczeństwa lub ochrony środowiska. W tym celu, a także do celów 
wspierania pozyskiwania i analizy informacji, właściwe organy powinny udostępnić oprogramowanie do wykorzy
stania przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego 
pod ich jurysdykcją, za pośrednictwem platformy internetowej.

(3) Oprogramowanie działa zgodnie z wzorami określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 
nr 1112/2014 (2).

(4) Rozszerzone użycie oprogramowania mogłoby przynieść korzyści w postaci ogólnoświatowej harmonizacji for
matu zgłaszania wypadków, prowadząc tym samym do dalszej poprawy poziomów bezpieczeństwa w branży 
morskich złóż ropy naftowej i gazu. W związku z powyższym oprogramowanie mogłoby być udostępniane wła
ściwym organom państw trzecich, pod których jurysdykcją znajduje się działalność związana z morskimi złożami 
ropy naftowej i gazu ziemnego.

(5) DG ds. Energii, jako dyrekcja generalna odpowiedzialna za opracowanie i obsługę techniczną oprogramowania 
oraz – jednocześnie – służba, której powierzono administracyjne wykonanie decyzji w dziedzinie własności inte
lektualnej, uważa bezpłatne licencjonowanie oprogramowania za odpowiednie i zasadne.

(6) Wydanie tego oprogramowania na podstawie licencji publicznej UE (3) (EUPL) ułatwi rozpowszechnianie i promo
cję wykorzystania oprogramowania oraz unikanie jego wyłącznego przywłaszczenia,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Warunki licencji niewyłącznego bezpłatnego oprogramowania (EUPL) mogą być stosowane do dystrybucji oprogramo
wania w celu umożliwienia jego użytkowania, kopiowania, rozwoju i dalszej dystrybucji.

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związa
nej  ze  złożami  ropy  naftowej  i  gazu  ziemnego  na  obszarach  morskich  oraz  zmiany  dyrektywy  2004/35/WE  (Dz.U.  L  178 
z 28.6.2013, s. 66).

(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1112/2014 z dnia 13 października 2014 r. określające wspólny format sprawozdań do 
celu wymiany informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń przez operatorów i właścicieli instalacji 
do wydobywania ropy naftowej i gazu na obszarach morskich oraz wspólny format sprawozdań do celów publikacji przez państwa 
członkowskie informacji dotyczących wskaźników odnoszących się do poważnych zagrożeń (Dz.U. L 302 z 22.10.2014, s. 1).

(3) https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl/og_page/european-union-public-licence-eupl-v11
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Artykuł 2

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

Sporządzono w Brukseli dnia 28 października 2016 r.

W imieniu Komisji

Dominique RISTORI

Dyrektor Generalny
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