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Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse kokkuvõte, mis käsitleb Euroopa Komisjoni avatud
andmete paketti, sealhulgas ettepanekut võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi
2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta, avatud andmeid käsitlevat
teatist ning komisjoni otsust 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta
(Arvamuse täistekst on inglise, prantsuse ja saksa keeles kättesaadav Euroopa Andmekaitseinspektori veebilehel http://
www.edps.europa.eu)
(2012/C 335/06)
1.

Sissejuhatus

1.1. Taust
1.
12. detsembril 2011 võttis komisjon vastu avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist käsitleva
direktiivi 2003/98/EÜ muutmise direktiivi ettepaneku (edaspidi „ettepanek”) (1). Ettepanek on osa nn avatud
andmete paketist, mis hõlmab ka kahte teist samal päeval vastu võetud dokumenti: i) komisjoni teatist
„Avatud andmed. Innovatsiooni, majanduskasvu ja läbipaistva juhtimise mootor” (2) (edaspidi „teatis”) ja ii)
komisjoni otsust komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (3) (edaspidi „otsus”).

2.
Euroopa Andmekaitseinspektoriga ei ole määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõike 2 nõuete kohaselt
konsulteeritud. See on kahetsusväärne, võttes arvesse suurt hulka isikuandmeid, mida asjaomane algatus võib
mõjutada. Seepärast põhineb käesolev arvamus sama määruse artikli 41 lõikel 2. Euroopa Andmekaitseins
pektor soovitab lisada vastuvõetud õigusakti preambulisse viite käesolevale arvamusele.

1.2. Ettepaneku ja otsuse eesmärgid ja reguleerimisala ning Euroopa Andmekaitseinspektori arvamuse põhiteemad
3.
Ettepaneku eesmärk on ajakohastada ja muuta avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamist
käsitleva direktiivi 2003/98/EÜ (edaspidi „avaliku sektori teabe direktiiv”) teksti.

4.
Avaliku sektori teabe direktiivi eesmärk on lihtsustada avaliku sektori teabe taaskasutamist kogu
Euroopa Liidus, ühtlustades taaskasutamise põhitingimused ning kõrvaldades taaskasutamise peamised takis
tused siseturul. Avaliku sektori teabe direktiiv sisaldab sätteid, milles käsitletakse diskrimineerimisest hoidu
mist, tasu võtmist, ainuõiguste andmist, läbipaistvust, litsentsimist ja praktilisi vahendeid avalike dokumen
tide leidmise ja taaskasutamise lihtsustamiseks (4).

5.
Nagu on kirjeldatud punktis 5.1, on ettepaneku üks peamine uus poliitikaeesmärk kehtestada „põhi
mõte, mille kohaselt kogu avalik teave, mis ei ole sõnaselgelt hõlmatud ühega eranditest, on taaskasutatav
ärilistel ja mitteärilistel eesmärkidel” (5). Eelkõige sisaldab avaliku sektori teabe direktiivi artikli 3 lõike 1
kavandatud muudatus konkreetset nõuet, mille kohaselt liikmesriigid peavad tagama, et liikmesriikide
avaliku sektori asutuste valduses olevad dokumendid on „ärilistel või mitteärilistel eesmärkidel taaskasuta
tavad”.

6.
Ettepaneku muud asjakohased uued sätted, välja arvatud mõni erand, hõlmavad avaliku sektori
asutuste poolt taaskasutatava teabe eest nõutava tasu piiramist sellise teabe „paljundamisest ja levitamisest
tulenevate piirkuludega” (muudetud artikli 6 lõige 1). Peale selle laiendatakse ettepanekuga avaliku sektori
teabe direktiivi reguleerimisala raamatukogudele, arhiividele, muuseumidele ja ülikoolide raamatukogudele.

7.
Otsuse eesmärk on kehtestada komisjoni suhtes tema dokumentide taaskasutamisel kohaldatavad
eeskirjad.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

KOM(2011) 877 (lõplik).
KOM(2011) 882 (lõplik).
2011/833/EL.
Vt ettepaneku seletuskiri, punkt 1.
Vt ka ettepaneku seletuskirja punkti 3.2 kuues lõik, milles kutsutakse üles võtma liidu tasandi meetmeid selle
tagamiseks, et „väärtusliku ja põhilise avaliku sektori teabe taaskasutamine oleks lubatud kõikides liikmesriikides”,
ning mõjuhinnangu kokkuvõtte punkti 5 „Õigusakti muudatused” alapunkt iii, milles kutsutakse üles „[muutma
üldpõhimõtet], et teha kättesaadavad dokumendid taaskasutatavaks”.
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8.
Käesoleva arvamuse punktides 2 ja 3 keskendutakse ettepanekule, samas kui punktis 4 on lühidalt
esitatud tähelepanekud otsuse kohta. Punktis 2 esitatakse üldine ülevaade avatud andmetega kaasnevatest
andmekaitseprobleemidest ning tõstetakse oluliste lähtepunktidena esile probleemid ja kaalutlused, millel
suures osas põhineb Euroopa Andmekaitseinspektori konkreetsete soovitustena esitatud lähenemisviis
punktis 3.
5.

Järeldused

72.
Isikuandmeid sisaldava avaliku sektori teabe taaskasutamine võib anda suuri eeliseid, ent sellega
kaasnevad ka märkimisväärsed isikuandmete kaitsega seotud riskid. Nimetatud riske arvesse võttes soovitab
Euroopa Andmekaitseinspektor ettepanekus täpsemalt määratleda, millistes olukordades ja milliseid kaitse
meetmeid kohaldades võib nõuda isikuandmeid sisaldava teabe taaskasutamiseks kättesaadavaks tegemist.
Eelkõige tuleks ettepanekus:
— kehtestada selgemalt, mil määral kohaldatakse avaliku sektori teabe direktiivi isikuandmete suhtes (punkt
3.1);
— nõuda, et enne, kui mis tahes isikuandmeid sisaldava avaliku sektori teabe tohib taaskasutamiseks
kättesaadavaks teha, peab asjaomane avaliku sektori asutus teavet hindama (punkt 3.1);
— kui see on asjakohane, nõuda, et andmed on muudetud täielikult või osaliselt anonüümseks ning
litsentsitingimustega on konkreetselt keelatud üksikisikuid uuesti identifitseerida ja taaskasutada isiku
andmeid otstarbel, mis võib andmesubjekte individuaalselt mõjutada (punktid 3.2 ja 3.3);
— nõuda, et alati, kui tegemist on isikuandmete töötlemisega, sisaldaksid avaliku sektori teabe taaskasuta
mise litsentsi tingimused andmekaitseklauslit (punkt 3.3);
— vajaduse korral võtta arvesse isikuandmete kaitsega seotud riske ning nõuda taotlejatelt tõendusmaterjali
(andmekaitsealase mõju hindamise teel või muul viisil) selle kohta, et kõikidele isikuandmete kaitsega
seotud riskidele on pööratud piisavalt tähelepanu ja et taotleja töötleb andmeid kooskõlas kohaldatavate
andmekaitsealaste õigusaktidega (punkt 3.3);
— selgitada, et erandina üldpõhimõttest, mille kohaselt taaskasutamine on lubatud mis tahes ärilisel või
mitteärilisel eesmärgil, võidakse seada taaskasutamine sõltuvusse selle otstarbest (punkt 3.3).
73.

Peale selle soovitab Euroopa Andmekaitseinspektor:

— kaaluda võimalust lubada nõuda andmete töötlemiseelsed (nt digitaliseerimisega seotud), anonüümseks
muutmise ja koostamise kulud sisse litsentsiomanikelt, kui see on asjakohane (punkt 3.5), ja
— komisjonil töötada välja täpsemad suunised, keskendudes andmete anonüümseks muutmisele ja litsent
simisele, ning konsulteerida selles küsimuses artikli 29 töörühmaga (punkt 3.6).
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