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Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl Europos Komisijos dokumentų
paketo dėl atvirųjų duomenų, įskaitant pasiūlymą dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama
Direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (VSI),
Komunikatą dėl atvirųjų duomenų ir Komisijos sprendimą 2011/833/ES dėl pakartotinio
Komisijos dokumentų naudojimo, santrauka
(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje http://www.
edps.europa.eu)
(2012/C 335/06)
1.

Įvadas

1.1. Bendra informacija
1.
2011 m. gruodžio 12 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva
2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (VSI) (toliau – pasiūlymas) (1).
Pasiūlymas yra sudedamoji dokumentų paketo dėl atvirųjų duomenų dalis. Šį paketą taip pat sudaro du
kiti tą pačią dieną priimti dokumentai: i) Komisijos komunikatas „Atvirieji duomenys. Inovacijų, augimo ir
skaidrios valdysenos variklis“ (toliau – komunikatas) (2); ir ii) Komisijos sprendimas dėl pakartotinio Komi
sijos dokumentų naudojimo (toliau – sprendimas) (3).
2.
Su EDAPP nebuvo konsultuojamasi, kaip to reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 28
straipsnio 2 dalį. Dėl to tenka apgailestauti, nes ši iniciatyva gali būti susijusi su dideliu asmens duomenų
kiekiu. Todėl šios nuomonės pagrindas – minėto reglamento 41 straipsnio 2 dalis. EDAPP rekomenduoja,
kad nuoroda į šią nuomonę būtų pateikta dokumento, kuris bus priimtas, preambulėje.
1.2. Pasiūlymo ir sprendimo tikslai ir taikymo sritis, svarbiausi EDAPP nuomonėje nagrinėjami aspektai
3.
Pasiūlymo tikslas – atnaujinti ir iš dalies pakeisti dabartinį Direktyvos 2003/98/EB dėl viešojo sekto
riaus informacijos pakartotinio naudojimo (toliau – VSI direktyva) tekstą.
4.
VSI direktyva siekiama supaprastinti viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį naudojimą visoje
Europos Sąjungoje, suvienodinant tokio naudojimo pagrindines sąlygas ir panaikinant kliūtis, trukdančias
pakartotinai naudoti šią informaciją vidaus rinkoje. VSI direktyvoje yra nuostatų, susijusių su nediskrimina
vimu, apmokestinimu, išskirtiniais susitarimais, skaidrumu, licencijų išdavimu ir praktinėmis priemonėmis,
padedančiomis lengvai rasti ir pakartotinai naudoti viešuosius dokumentus (4).
5.
Vienas iš pagrindinių pasiūlyme įtvirtintos naujosios politikos tikslų, kaip aprašyta komunikato 5.1
dalyje, – nustatyti „principą, kad visa bendrai prieinama informacija, kuriai nėra aiškiai taikoma kuri nors
išimtis, yra pakartotinai naudojama komerciniams ir nekomerciniams tikslams“ (5). Visų pirma pagal siūlomą
VSI direktyvos 3 straipsnio 1 dalies pakeitimą valstybėms narėms nustatoma konkreti pareiga užtikrinti, kad
„esamus dokumentus“, kuriais disponuoja valstybių narių viešojo sektoriaus institucijos, būtų galima „pakar
totinai naudoti komerciniams arba nekomerciniams tikslams“.
6.
Kitose atitinkamose naujose pasiūlymo nuostatose, išskyrus tam tikras išimtis, nustatyti mokesčių,
kurie gali būti mokami viešojo sektoriaus institucijoms už informacijos pakartotinį naudojimą, apribojimai,
susiję su „ribinėmis sąnaudomis, patiriamomis dokumentus dauginant ir platinant“ (persvarstyta 6 straipsnio
1 dalis). Be to, pasiūlyme taip pat praplečiama VSI direktyvos taikymo sritis bibliotekoms, archyvams,
muziejams ir universitetų bibliotekoms.
7.
Sprendimo tikslas – nustatyti taisykles, kurias Komisija taiko savo dokumentų pakartotiniam naudo
jimui.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

COM(2011) 877 final.
COM(2011) 882 final.
2011/833/ES.
Žr. pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 1 dalį.
Taip pat žr. pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 3.2 dalies šeštą pastraipą, kurioje raginama imtis veiksmų
Sąjungos lygmeniu, siekiant „užtikrinti“, kad „visose valstybėse narėse būtų leidžiama pakartotinai naudoti vertingus
pagrindinius viešojo sektoriaus duomenis“; ir 5 dalies „Teisės aktų pakeitimai“ poveikio vertinimo santraukos iii
punktą, kuriame raginama „iš dalies pakeisti bendrąjį principą, kad būtų galima pakartotinai naudotis prieinamais
dokumentais“.
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8.
Šios nuomonės 2 ir 3 dalyse daugiausia dėmesio skiriama pačiam pasiūlymui, o 4 dalyje trumpai
aptariamas sprendimas. 2 dalyje pateikiama bendra su atviraisiais duomenimis susijusių duomenų apsaugos
problemų apžvalga, įskaitant uždavinius ir pastabas, kurie yra svarbūs atskaitos taškai, ir iš esmės aptariamas
požiūris, kurio laikosi EDAPP savo konkrečioje rekomendacijoje, pateikiamoje 3 dalyje.
5.

Išvados

72.
Viešojo sektoriaus informacijos, kurioje yra asmens duomenų, pakartotinis naudojimas gali būti labai
naudingas, tačiau dėl tokio naudojimo taip pat kyla didelis pavojus asmens duomenų apsaugai. Atsižvelg
damas į šį pavojų EDAPP rekomenduoja pasiūlyme aiškiau apibrėžti atvejus, įskaitant taikytinas apsaugos
priemones, kai informaciją, kurioje yra asmens duomenų, gali būti prašoma pateikti pakartotiniam naudo
jimui. Visų pirma pasiūlyme reikėtų:
— aiškiau apibrėžti VSI direktyvos taikymo sritį asmens duomenims (3.1 dalis),
— reikalauti, kad atitinkama viešojo sektoriaus institucija prieš kiekvieną VSI, kurioje yra asmens duomenų,
pakartotinį naudojimą, atliktų vertinimą (3.1 dalis),
— kai tinkama, reikalauti, kad duomenys būtų visiškai arba iš dalies nuasmeninami, o licencijavimo sąly
gose būtų nustatytas konkretus draudimas pakartotinai nustatyti asmenų tapatybę ir pakartotinai naudoti
asmens duomenis tikslais, kurie gali sukelti konkrečių neigiamų padarinių duomenų subjektams (3.2 ir
3.3 dalys),
— reikalauti, kad licencijavimo sąlygose, susijusiose su pakartotiniu VSI naudojimu, būtų nustatyta
duomenų apsaugos išlyga tais atvejais, kai tvarkomi asmens duomenys (3.3 dalis),
— prireikus ir atsižvelgiant į pavojų asmens duomenų apsaugai, reikalauti, kad prašymą dėl pakartotinio
dokumentų naudojimo pateikę pareiškėjai įrodytų (pateikdami duomenų apsaugos poveikio vertinimą
arba kitokiu būdu), kad bet kokiam pavojui, susijusiam su asmens duomenų apsauga, skiriama pakan
kamai dėmesio ir kad pareiškėjas duomenis tvarkys laikydamasis asmens duomenų apsaugai taikytinų
teisės aktų (3.3 dalis),
— paaiškinti, kad pakartotinis naudojimas gali priklausyti nuo tokio naudojimo tikslo, taikant bendros
taisyklės išimtį, leidžiančią dokumentus pakartotinai naudoti bet kokiems komerciniams ir nekomerci
niams tikslams (3.3 dalis).
73.

Be to, EDAPP siūlo:

— apsvarstyti galimybę leisti, kad, kai tinkama, išankstinio tvarkymo (pvz., skaitmeninimo), nuasmeninimo
ir kaupimo išlaidas apmokėtų licencijų savininkai (3.5 dalis), ir
— Komisijai toliau teikti rekomendacijas, kuriose daugiausia dėmesio būtų skiriama nuasmeninimui ir
licencijavimui ir šiuo atžvilgiu konsultuotis su 29 straipsnio darbo grupe (3.6 dalis).

Priimta Briuselyje 2012 m. balandžio 18 d.
Peter HUSTINX
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