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Úradný vestník Európskej únie

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k balíku o otvorenom
prístupe k údajom Európskej komisie vrátane návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica
2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora, oznámenia o otvorenom prístupe
k údajom a rozhodnutia Komisie 2011/833/EÚ o opakovanom použití dokumentov Komisie
(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej stránke
európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov http://www.edps.europa.eu)
(2012/C 335/06)
1.

Úvod

1.1. Kontext
1.
Komisia 12. decembra 2011 prijala návrh smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2003/98/ES
o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „návrh smernice“) (1). Návrh smernice je
súčasťou balíka o otvorenom prístupe k údajom, do ktorého patria aj dva ďalšie dokumenty prijaté
v rovnaký deň: i) oznámenie Komisie s názvom Otvorený prístup k údajom – Motor inovácie, rastu
a transparentnej správy vecí verejných (ďalej len „oznámenie“) (2) a ii) rozhodnutie Komisie o opakovanom
použití dokumentov Komisie (ďalej len „rozhodnutie“) (3).
2.
Komisia nekonzultovala s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ako sa vyžaduje
v článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001. Vzhľadom na veľké množstvo osobných údajov, ktorých
by sa táto iniciatíva potenciálne mohla týkať, je to neprimerané. Toto stanovisko preto vychádza z článku
41 ods. 2 rovnakého nariadenia. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča, aby sa do
preambuly prijatého nástroja zahrnul aj odkaz na toto stanovisko.
1.2. Ciele a rozsah návrhu smernice a rozhodnutia; zameranie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu
údajov
3.
Cieľom návrhu smernice je aktualizovať a zmeniť a doplniť súčasné znenie smernice 2003/98/ES
o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „smernica o informáciách verejného sektora“).
4.
Účelom smernice o informáciách verejného sektora je uľahčiť opakované použitie informácií verejného
sektora na celom území Európskej únie harmonizáciou základných podmienok opakovaného použitia
a odstránením prekážok opakovaného použitia na vnútornom trhu. Smernica o informáciách verejného
sektora obsahuje ustanovenia o nediskriminácií, spoplatňovaní, výhradných dohodách, transparentnosti,
vydávaní licencií a o praktických nástrojoch na uľahčenie vyhľadávania a opakovaného použitia verejných
dokumentov (4).
5.
Jedným z kľúčových cieľov novej politiky v návrhu smernice, ako sú opísané v oddiele 5.1 oznámenia,
je zavedenie „zásady, že všetky verejné informácie, na ktoré sa výslovne nevzťahuje jedna z výnimiek, sa
môžu opakovane použiť na obchodné i neobchodné účely“ (5). Konkrétne sa v navrhovanom pozmeňu
júcom a doplňujúcom návrhu k článku 3 ods. 1 smernice o informáciách verejného sektora osobitne
požaduje, aby členské štáty zabezpečili, že pre existujúce dokumenty v držbe subjektov verejného sektora
členských štátov bude existovať možnosť „opakovaného použitia … na obchodné a neobchodné účely“.
6.
K ďalším podstatným novým ustanoveniam návrhu smernice patrí, pri uplatnení niektorých výnimiek,
obmedzenie sumy poplatkov, ktoré vyberajú subjekty verejného sektora za opakované použitie informácií,
na „okrajové náklady vzniknuté pri reprodukcii a šírení dokumentov“ (revidovaný článok 6 ods. 1). V návrhu
smernice sa okrem toho rozširuje rozsah pôsobnosti smernice o informáciách verejného sektora na kniž
nice, archívy, múzeá a univerzitné knižnice.
7.
Cieľom rozhodnutia je vytvoriť pravidlá vzťahujúce sa na Komisiu, pokiaľ ide o opakované použitie jej
vlastných dokumentov.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

KOM(2011) 0877 v konečnom znení.
KOM(2011) 0882 v konečnom znení.
2011/833/EÚ.
Pozri dôvodovú správu k návrhu smernice, oddiel 1.
Pozri aj oddiel 3.2 ods. 6 dôvodovej správy k návrhu smernice, v ktorom sa požaduje opatrenie na zaručenie
„povolenia opakovaného použitia základných informácií verejného sektora vo všetkých členských štátoch“, a oddiel
5 s názvom Legislatívne zmeny a doplnenia, bod iii) zhrnutia posudzovania vplyvov, ktoré obsahujú požiadavku na
„zmenu a doplnenie všeobecnej zásady sprístupňovania dokumentov na opakované použitie.“
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8.
Toto stanovisko sa v oddieloch 2 a 3 zameriava na samotný návrh smernice a oddiel 4 obsahuje
stručné pripomienky k rozhodnutiu. Oddiel 2 obsahuje všeobecný prehľad obáv týkajúcich sa ochrany
osobných údajov súvisiacich s otvoreným prístupom k údajom, ako aj problémov a úvah, ktoré slúžia
ako významné referenčné body a do veľkej miery určujú, aký prístup prijme európsky dozorný úradník pre
ochranu údajov v rámci konkrétnejších odporúčaní v oddiele 3.
5.

Závery

72.
Opakované použitie informácií verejného sektora, ktoré obsahujú osobné údaje, môže priniesť
významný úžitok, ale súčasne môže predstavovať značné riziká pre ochranu osobných údajov. Európsky
dozorný úradník pre ochranu údajov so zreteľom na tieto riziká odporúča, aby sa v návrhu smernice
jasnejšie vymedzili situácie, v ktorých sa informácie obsahujúce osobné údaje môžu požadovať na sprí
stupnenie na účely opakovaného použitia, a akým zárukám musia tieto informácie podliehať. Návrh smer
nice by mal najmä:
— presnejšie stanoviť rozsah uplatňovania smernice o informáciách verejného sektora na osobné údaje
(oddiel 3.1),
— požadovať, aby príslušný verejný orgán vykonal hodnotenie, prv ako sa akékoľvek informácie verejného
sektora obsahujúce osobné údaje budú môcť sprístupniť na účely opakovaného použitia (oddiel 3.1),
— ak je to vhodné, požadovať, aby údaje boli úplne alebo čiastočné anonymné a aby licenčné podmienky
konkrétne zamedzovali spätnú identifikáciu jednotlivcov a opakované použitie osobných údajov na tie
účely, ktoré môžu mať samostatne vplyv na dotknuté osoby (oddiely 3.2 a 3.3),
— požadovať, aby súčasťou podmienok licencie na opakované použitie informácií verejného sektora bola
doložka o ochrane údajov, a to pri každom spracovaní osobných údajov (oddiel 3.3),
— v prípade potreby vzhľadom na riziká pre ochranu osobných údajov požadovať od uchádzačov, aby
preukázali (prostredníctvom posúdenia vplyvu na ochranu údajov alebo iným spôsobom), že pre všetky
riziká pre ochranu osobných údajov existujú primerané riešenia a že žiadateľ bude spracúvať údaje
v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu údajov (oddiel 3.3),
— objasniť, že opakované použitie bude podmienené účelu, na ktorý sa požaduje, odchylne od všeobec
ného pravidla, ktoré umožňuje opakované použitie na akékoľvek obchodné či neobchodné účely (oddiel
3.3).
73.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov okrem toho navrhuje:

— aby sa zvážila možnosť v relevantných prípadoch požadovať od držiteľov licencií poplatky za náklady
na predbežné spracovanie (napr. na digitalizáciu), zabezpečenie anonymity a zhromažďovanie (oddiel
3.5) a
— aby Komisia vypracovala ďalšie usmernenia, v ktorých sa zameria na zabezpečenie anonymity
a udeľovanie licencií, a aby v tejto súvislosti konzultovala s pracovnou skupinou podľa článku 29
(oddiel 3.6).

V Bruseli 18. apríla 2012
Peter HUSTINX

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

