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Preambul
“LicenŃa Publică a Uniunii Europene” anexată („European Union Public Licence EUPL“) a fost elaborată în cadrul IDABC, un program al ComunităŃii Europene
având drept obiectiv promovarea furnizării interoperabile de servicii pan-europene de
guvernare electronică administraŃiilor publice, întreprinderilor şi cetăŃenilor. IDABC
continuă şi aprofundează precedentul program IDA („Schimbul de date între
administraŃii“).
Diverse programele informatice, precum CIRCA, un groupware pentru folosirea în
comun a documentelor în cadrul unor grupuri închise de utilizatori, IPM, un
instrument care ajută administraŃiile să elimine distanŃa dintre acestea şi părŃile
interesate prin furnizarea unui instrument puternic, dar totodată uşor de utilizat pentru
consultarea directă prin intermediul internetului, sau eLink, un instrument care
include identificarea serviciilor la distanŃă şi furnizarea de servicii de mesagerie
sigure şi fiabile prin intermediul unei infrastructuri de reŃea, au fost dezvoltate în
cadrul programelor IDA sau IDABC. Comunitatea Europeană, pe baza contractelor
care au permis dezvoltarea unor astfel de programe informatice, este deŃinătorul
tuturor drepturilor de proprietate intelectuală şi în consecinŃă a codului sursă şi a
codului executabil.
Astfel de instrumente dezvoltate în cadrul IDA sau IDABC sunt utilizate de
administraŃiile publice, altele decât instituŃiile europene, în baza unei licenŃe eliberate
de Comisia Europeană, care este instituŃia care acŃionează în numele ComunităŃii
Europene, din moment ce dreptul de autor pentru aceste instrumente aparŃine
ComunităŃii Europene. În ultimul timp, a crescut interesul pentru publicarea codului
sursă al programului informatic în baza unei licenŃe care nu ar limita accesul şi
modificările aduse codului sursă.
LicenŃa iniŃială EUPL a fost stabilită pentru astfel de programe informatice, în
conformitate cu obiectivele IDABC. LicenŃa este prezentată în termeni generali şi
poate fi prin urmare folosită pentru produse derivate, pentru alte produse şi de către
alŃi licenŃiatori.
Utilitatea acestei licenŃe este de a întări interoperabilitatea legală prin adoptarea unui
cadru comun pentru comasarea programelor informatice destinate sectorului public.
Acest preambul nu este parte integrantă din licenŃa EUPL.
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