
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinuma kopsavilkums par Eiropas Komisijas dokumentu 
kopumu, kas attiecas uz atklātiem datiem, ieskaitot Priekšlikumu par direktīvu, ar ko groza 
Direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas (VSI) atkalizmantošanu, Paziņojumu par 
atklātiem datiem un Komisijas Lēmumu 2011/833/ES par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu 

(Pilns atzinuma teksts angļu, franču un vācu valodā ir pieejams EDAU tīmekļa vietnē http://www.edps.europa.eu) 

(2012/C 335/06) 

1. Ievads 

1.1. Paskaidrojoša informācija 

1. Komisija 2011. gada 12. decembrī pieņēma Priekšlikumu par direktīvu, ar ko groza Direktīvu 
2003/98/EK par valsts sektora informācijas (VSI) atkalizmantošanu (“Priekšlikumu”) ( 1 ). Priekšlikums veido 
daļu no dokumentu kopuma par “atklātiem datiem”, kurā ir arī divi citi dokumenti, kas pieņemti tajā pašā 
dienā: i) Komisijas paziņojums ar nosaukumu “Atklātie dati – inovācijas, izaugsmes un pārredzamas pārval
dības dzinējspēks” (“Paziņojums”) ( 2 ) un ii) Komisijas Lēmums par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu 
(“Lēmums”) ( 3 ). 

2. Apspriešanās ar EDAU, kas prasīta Regulas (EK) Nr. 45/2001 28. panta 2. punktā, nav notikusi. Par to 
jāizsaka nožēla, ņemot vērā lielo personas datu apjomu, ko šī iniciatīva varētu skart. Tāpēc šis atzinums 
pamatojas uz minētās regulas 41. panta 2. punktu. EDAU iesaka iekļaut atsauci uz šo atzinumu pieņemtā 
dokumenta preambulā. 

1.2. Priekšlikuma un Lēmuma mērķi un darbības joma; EDAU atzinuma mērķis 

3. Priekšlikuma mērķis ir atjaunināt un grozīt Direktīvas 2003/98/EK par valsts sektora informāciju (“VSI 
direktīvas”) pašreizējo tekstu. 

4. VSI direktīvas nolūks ir atvieglot valsts sektora informācijas atkalizmantošanu visā Eiropas Savienībā, 
saskaņojot atkalizmantošanas pamatnosacījumus un likvidējot šķēršļus atkalizmantošanai kopējā tirgū. VSI 
direktīvā ir noteikumi par nediksrimināciju, tarifikāciju, ekskluzīvu vienošanos, pārredzamību, licencēšanu un 
praktiskām metodēm, lai atvieglotu publisko dokumentu atrašanu un atkalizmantošanu ( 4 ). 

5. Viens no Priekšlikuma svarīgākajiem, jaunajiem politikas mērķiem, kas raksturots Paziņojuma 5. 
sadaļas 1. punktā, ir “ieviest principu, ka visa valsts sektora informācija, uz kuru nepārprotami neattiecas 
kāds no izņēmumiem, ir atkalizmantojama komerciāliem un nekomerciāliem mērķiem” ( 5 ). Jo īpaši ierosi
nātajā VSI direktīvas 3. panta 1. punkta grozījumā dalībvalstīm ir konkrēti prasīts nodrošināt, lai “publiskā 
sektora iestāžu rīcībā esošie dokumenti būtu atkalizmantojami komerciālos un nekomerciālos nolūkos”. 

6. Citu būtisku, jaunu Priekšlikuma noteikumu vidū ir – ar dažiem izņēmumiem – ierobežojumi 
summām, ko valsts sektora iestādes var iekasēt par atkalizmantoto informāciju, līdz “dokumentu reprodu
cēšanas un izplatīšanas robežizmaksām” (grozītais 6. panta 1. punkts). Priekšlikuma turpinājumā VSI direk
tīvas darbības joma ir paplašināta, attiecinot to arī uz bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un universitāšu 
bibliotēkām. 

7. Lēmuma mērķis ir izveidot noteikumus, ko piemēros Komisija, savu dokumentu atkalizmantošanai.
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( 1 ) COM(2011) 877 galīgā redakcija 
( 2 ) COM(2011) 882 galīgā redakcija 
( 3 ) 2011/833/ES 
( 4 ) Sk. Priekšlikumā iekļautā paskaidrojuma raksta 1. punktu. 
( 5 ) Sk. arī Priekšlikumā iekļautā paskaidrojuma raksta 3. sadaļas 2. punkta 6. apakšpunktu, kurā ir aicinājums veikt rīcību 

Savienības līmenī, lai “garantētu”, ka “attiecībā uz vērtīgiem publiskā sektora pamatdatiem atkalizmantošana visās 
dalībvalstīs ir atļauta”, un Kopsavilkuma par ietekmes novērtējumu 4. iespējas “Grozījumi tiesību aktos” iii) punktu, 
kurā ir aicinājums pēc “vispārējā principa grozīšanas, padarot pieejamos dokumentus atkalizmantojamus”.
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8. Šī atzinuma 2. un 3. sadaļā galvenā vērība ir pievērsta pašam Priekšlikumam, bet 4. sadaļā ir īsi 
komentēts Lēmums. Otrajā sadaļā ir vispārējs pārskats par atklāto datu raisītajām bažām datu aizsardzības 
jomā, norādot uz problēmām un apsvērumiem, kas ir svarīgi atsauces punkti un lielā mērā nosaka EDAU 
pieeju, kad tas 3. sadaļā sniedz konkrētākus ieteikumus. 

5. Secinājumi 

72. Personas datu saturošās VSI atkalizmantošana var radīt ievērojamus guvumus, bet rada arī ievērojamu 
risku personas datu aizsardzībai. Ņemot vērā šo risku, EDAU iesaka Priekšlikumā skaidrāk formulēt to, kādās 
situācijās var prasīt, lai personas datus saturoša informācija būtu pieejama atkalizmantošanai, un kādi 
drošības pasākumi ir jāievēro. Jo īpaši Priekšlikumā jāievēro turpmākais: 

— skaidrāk jānosaka tas, kādā mērā VSI direktīva piemērojama personas datiem (3. sadaļas 1. punkts), 

— jāprasa, lai attiecīgā valsts sektora iestāde veiktu novērtējumu, pirms personas datu saturoša VSI tiek 
darīta pieejama atkalizmantošanai (3. sadaļas 1. punkts), 

— atbilstīgos gadījumos jāprasa, lai tiktu nodrošināta pilnīga vai daļēja datu anonimizācija un licencēšanas 
nosacījumi jo īpaši liegtu indivīdu atkārtotu identifikāciju un personas datu atkalizmantošanu mērķiem, 
kuri var ietekmēt katru atsevišķo datu subjektu (3. sadaļas 2. un 3. punkts), 

— jāprasa, lai licencēšanas noteikumos par VSI atkalizmantošanu tiktu iekļauts punkts par datu aizsardzību, 
kas jāievēro, kad personas dati tiek apstrādāti (3. sadaļas 3. punkts), 

— vajadzības gadījumos, ņemot vērā risku personas datu aizsardzībai, jāprasa, lai pieprasījumu iesniedzēji 
pierāda (veicot novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību vai citādā veidā), ka visa veida risks 
personas datu aizsardzībai ir pienācīgi novērsts un pieprasījuma iesniedzējs veiks datu apstrādi, ievērojot 
spēkā esošos tiesību aktus datu aizsardzības jomā (3. sadaļas 3. punkts), 

— jāpaskaidro, ka atkalizmantošanu var darīt atkarīgu no nolūka, kurā datus paredzēts izmantot, atkāpjo
ties no vispārējā noteikuma, kas ļauj tos izmantot jebkuros komerciālos un nekomerciālos nolūkos (3. 
sadaļas 3. punkts). 

73. Papildus EDAU ierosina: 

— apsvērt attiecīgos gadījumos atļaut iekasēt izmaksas par priekšapstrādi (piemēram, digitalizāciju), anoni
mizāciju un apkopošanu no licences turētāja (3. sadaļas 5. punkts) un 

— Komisijai izstrādāt papildu norādījumus par anonimizāciju un licencēšanu un šajā saistībā konsultēties ar 
29. panta darba grupu (WP29) (3. sadaļas 6. punkts). 

Briselē, 2012. gada 18. aprīlī 

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs 
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