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1. TAIKYMO SRITIS IR APLINKYBĖS 

1.1. Taikymo sritis 

Šio poveikio vertinimo tikslas – nustatyti, ar, atsižvelgiant į viešojo sektoriaus informacijos 
(VSI) pakartotinio naudojimo rinkos pokyčius, būtina iš dalies keisti Direktyvos 2003/98/EB 
dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (toliau – VSI direktyva), kurioje 
nustatytos pagrindinės VSI pakartotinio naudojimo visoje ES sąlygos, nuostatas. Komisija 
atsižvelgė į pakartotinio naudojimo rinkos pokyčius, taip pat ir į direktyvos nulemtas 
permainas, ir įvertino, ar liko kokių kliūčių, ir jei taip – kokios jos ir kaip geriausia būtų jas 
pašalinti.  

1.2. Aplinkybės 

VSI direktyva priimta 2003 m. lapkričio 17 d. Direktyva nustatomos teisės aktų sistemos 
tikslas – išnaudoti valstybei priklausančių duomenų ekonominį potencialą, leidžiant šiuos 
duomenis pakartotinai naudoti komercinėms ir nekomercinėms reikmėms, taip skatinant 
inovacijas.  

Taigi VSI direktyva yra Europos skaitmeninės darbotvarkės ir pažangaus, tvaraus ir 
integracinio augimo strategijos „Europa 2020“1

 svarbi dalis. Direktyvos peržiūra yra 
pagrindinė skaitmeninės darbotvarkės priemonė (1c). Dabar visuotinai pripažįstama atvirųjų 
duomenų išteklių, įskaitant valdžios institucijų duomenis, ekonominė svarba. Pavyzdžiui, 
„The Economist“ 2010 m. pranešime teigiama, kad duomenys tapo ūkio žaliava, beveik 
prilygstančia kapitalui ir darbo jėgai2, o Digital Britain galutinėje ataskaitoje duomenys 
pripažįstami naujoviška valiuta... žinių ekonomikos gyvybine jėga3. Tačiau viešieji duomenys 
ne tik leidžia skatinti ekonominį augimą spartinančias inovacijas ir kūrybingumą, bet ir 
skaidrų, atskaitingą ir veiksmingesnį valdymą. 

Neseniai atlikto tyrimo duomenimis, visos viešojo sektoriaus informacijos rinkos vertė 
2008 m. ES siekė 28 mlrd. EUR4, o bendra ES-27 ekonominė nauda, kurią galima gauti 
suteikiant daugiau galimybių paprastai naudotis viešojo sektoriaus informacija, siekia 
40 mlrd. EUR per metus. Visa tiesioginė ir netiesioginė ekonominė nauda, kurią teiktų VSI 
programos ir naudojimas visame ES-27 ūkyje, sudarytų apie 140 mlrd. EUR per metus5, taigi 
akivaizdu, kad platesnis pakartotinis VSI naudojimas teikia didelės ekonominės naudos. Tad 
direktyvos uždavinys – nustatyti rinkai optimalią teisės aktų sistemą, kuria būtų supaprastintas 
ir paskatintas komercinis ir nekomercinis viešųjų duomenų pakartotinis naudojimas.  

Direktyvos 13 straipsnyje numatyta iki 2008 m. liepos 1 d. atlikti direktyvos taikymo 
peržiūrą. Komisija atliko peržiūrą ir paskelbė jos rezultatus komunikate COM(2009) 2126. 
Nustatyta, kad nepaisant pasiektos pažangos išlieka keletas kliūčių: viešojo sektoriaus 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm. 
2 http://www.economist.com/node/15557443. 
3 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/. 
4 Naujausių VSI pakartotinio naudojimo ir susijusių rinkos pokyčių tyrimų apžvalga, G. Vickery, 

2011 m. rugpjūčio mėn. 
5 Naujausių VSI pakartotinio naudojimo ir susijusių rinkos pokyčių tyrimų apžvalga, G. Vickery, 

2011 m. liepos mėn., netrukus bus paskelbta. 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:LT:PDF. 

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
http://www.economist.com/node/15557443
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/interactive.bis.gov.uk/digitalbritain/report/
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institucijų bandymai susigrąžinti kuo daugiau sąnaudų, o ne siekti naudos visos ekonomikos 
mastu, nesąžininga konkurencija tarp viešojo ir privataus sektorių arba viešojo sektoriaus 
institucijų požiūris, trukdantis joms išnaudoti ekonominį potencialą. Komisija padarė išvadą, 
kad tolesnę direktyvos peržiūrą reikės atlikti iki 2012 m., kai bus gauta daugiau duomenų apie 
direktyvos taikymo poveikį ir rezultatus.  

Nuo 2010 m. rugsėjo 9 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. vyko plataus masto viešosios 
konsultacijos dėl direktyvos peržiūros. Gauti 598 atsakymai iš visų suinteresuotųjų šalių, 
įskaitant vyriausybes, viešojo sektoriaus turinio turėtojus (įskaitant ir turėtojus iš šiuo metu 
neįtrauktų sektorių), komercinius ir nekomercinius pakartotinius naudotojus, ekspertus, 
mokslo darbuotojus ir piliečius. 

Šių konsultacijų atsakymai rodo, kad nors, palyginti su ankstesne peržiūra, daugelyje 
valstybių narių pasiekta pakartotinio naudojimo praktikos pažanga, dar reikia daug nuveikti, 
siekiant kuo labiau išnaudoti VSI pakartotinio naudojimo potencialą. Visų pirma tiek viešojo 
sektoriaus institucijos, tiek pakartotiniai naudotojai paragino pateikti paaiškinimus ir 
rekomendacijas dėl apmokestinimo ir licencijų išdavimo principų bei duomenų formatų. Be 
to, pakartotiniai naudotojai, priešingai nei VSI turėtojai, labiau palaiko direktyvos pakeitimą, 
kuriuo būtų įtvirtinta galimybė visą prieinamą informaciją naudoti pakartotinai, priimtos 
papildomos priemonės pateikti visuomenei viešųjų duomenų išteklius ir imtos taikyti 
praktinės priemonės jų pakartotinam naudojimui palengvinti (įskaitant turimų dokumentų 
registrų sąrašus, supaprastintas licencijų išdavimo sąlygas arba licencijų panaikinimą, ribinių 
sąnaudų dydžio atlyginimą). 

2. PROBLEMOS APIBŪDINIMAS 

Nustatyta, kad įmonė, pageidaujanti kurti komercinį internetinį produktą, kuriam naudojami 
viešieji duomenys iš visų ES valstybių narių, susiduria su toliau aprašytomis problemomis.  

2.1. Nepakankamas aiškumas ir skaidrumas 

• Pakartotiniam naudojimui dar vis trukdo informacijos apie faktiškai prieinamus 
duomenis trūkumas ir suvaržančios ar neaiškios pakartotinio naudojimo taisyklės, 
įskaitant atlyginimo už informaciją taisykles. 

• Nepakankamai aišku, kokie duomenys gali būti naudojami pakartotinai, o kai kurios 
viešojo sektoriaus institucijos, siekdamos riboti pakartotinį naudojimą, per daug 
remiasi viešosios užduoties koncepcija. 

• Mažosioms ir vidutinėms įmonėms leidimo pakartotinai naudoti VSI išdavimo 
procesas greičiausiai pasirodys per sudėtingas ir jos atidės savo produkto kūrimą dėl 
išteklių visam šiam procesui trūkumo. 

2.2. Neprieinami ištekliai 

• Šiuo metu direktyva netaikoma duomenims, surinktiems arba sukurtiems 
visuomeninių transliuotojų, švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigų ir kultūros įstaigų. 
Kai kurių jų duomenys, visų pirma viešosios kultūros srities medžiaga, yra 
pakartotinai naudojami, nors ir nereguliuojamomis sąlygomis, tad išimtys turi būti iš 
naujo įvertintos atliekant sąnaudų ir naudos analizę. 
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2.3. Per didelis atlyginimas ir vienodų sąlygų nebuvimas 

• Pakartotiniai naudotojai skundžiasi per dideliais mokesčiais, iš esmės trukdančiais – 
visų pirma MVĮ – pakartotinai naudoti VSI. 

• Viešojo sektoriaus institucijos dažnai netinkamai paskirsto sąnaudas tarp savo 
pirminės ir antrinės informacijos veiklos ir negali užtikrinti, kad iš įmonių, kuriančių 
antrinės informacijos produktus, už pirminę informaciją imamas atlyginimas atitiktų 
atlyginimą, imamą pačioje institucijoje. 

• Kai kurios viešojo sektoriaus institucijos derina savo viešosios užduoties vykdymą su 
komercine veikla, kuria siekiama uždirbti pajamų, – tai VSI direktyvoje 
nedraudžiama. Konkuruodamos rinkoje su privačiu sektoriumi dėl produktų ir 
paslaugų, paremtų jų kuriama ir (arba) renkama VSI, kai kurios iš tokių viešojo 
sektoriaus institucijų yra linkusios taikyti nekonkurencingas kainas ir licencijų 
išdavimo sąlygas. 

2.4. Nevienodi valstybių narių metodai 

• Direktyvos įgyvendinimas bei taikymas ir VSI pakartotinio naudojimo pažanga 
visoje ES nevienodi. 

• Atsižvelgiant į tai, kad VSI pakartotinio naudojimo politiką valstybės narės 
įgyvendina nevienodu tempu, kyla tolesnio vidaus rinkos susiskaidymo riziką, kuri 
kenkia įmonėms, vartotojams ir gyventojams. 

2.5. Nepakankamai užtikrinamas pakartotinio naudojimo nuostatų įgyvendinimas 

• Nors valstybėse narėse veikia bendrosios teisės gynimo sistemos, tik kelios yra 
priėmusios nuostatas, pagal kurias konkrečios valdžios institucijos įpareigotos 
nagrinėti skundus dėl viešųjų institucijų įvykdytų VSI pakartotinio naudojimo 
taisyklių pažeidimų. 

• Daugelio valstybių narių pakartotiniai naudotojai susiduria su painiomis ir ilgai 
trunkančiomis procedūromis, nepritaikytomis jų skundų nagrinėjimui. Kadangi kai 
kuriose valstybėse narėse veiksmingo teisės gynimo mechanizmo, susijusio su 
sprendimų priėmimo sparta, veiksmingais institucijų įgaliojimais, nėra, kai kurios 
rinkos veikia neveiksmingai, o tai neigiamai veikia konkurenciją ir inovacijas, taip 
pat galiausiai ir vartotojų gerovę. 

3. ES PRIEMONIŲ PAGRINDAS, PAPILDOMA ES DALYVAVIMO NAUDA IR 
SUBSIDIARUMAS 

VSI direktyva priimta vadovaujantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu 
(EB sutarties 95 straipsniu), nes jos nuostatos iš esmės susijusios su laisvu paslaugų judėjimu 
ir tinkamu vidaus rinkos veikimu. Todėl visi šios direktyvos pakeitimai turėtų būti grindžiami 
tuo pačiu teisiniu pagrindu. 

Atvirųjų duomenų, visų pirma valdžios institucijų duomenų, ekonominė svarba kuriant naujas 
informacines paslaugas ir produktus dabar pripažįstama plačiau. Nors pagrindinės pagrindų 



 

LT 4   LT 

taisyklės, skirtos VSI pakartotiniam naudojimui, yra suderintos ES lygmeniu, keletas 
problemų išliko. 

Pirma, direktyva siekiama mažinti vidaus rinkos susiskaidymą ir skatinti tarpvalstybinį VSI 
produktų ir paslaugų naudojimą, nes nacionalinių VSI taisyklių skirtumai gali sutrukdyti 
sklandžiam VSI pakartotinio naudojimo vidaus rinkos veikimui. 

Pavyzdžiui, būtina imtis veiksmų ES lygmeniu ir iš dalies pakeisti direktyvos taikymo sritį, 
kad viešosios srities medžiaga, kurią saugo kultūros įstaigos, taptų prieinama pakartotinai 
naudoti visoje ES, o ne vien atskirose valstybėse narėse. 

Antra, direktyva nustatytos teisės aktų sistemos tikslas – užtikrinti sąlygas, kuriomis būtų 
galima kuo geriau išnaudoti viešųjų duomenų išteklių potencialą Europoje. Tačiau kai kurios 
dabartinės esminės taisyklės trukdo plėtoti veiklą, grįstą VSI pakartotiniu naudojimu. 
Pavyzdžiui, manoma, kad dabartinė apmokestinimo tvarka netinka veiklai, grįstai viešųjų 
duomenų pakartotiniu naudojimu, skatinti. Be to, kelios valstybės narės pavieniui perėjo prie 
apmokestinimo pagal ribinių sąnaudų principą tvarkos, o kitos vis dar taiko sąnaudų 
susigrąžinimu grįstą tvarką. Tik veiksmais ES lygmeniu, kuriais siekiama privalomo 
suderinimo, galima užtikrinti, kad numatyta apmokestinimo taisyklė ir jos išimtys būtų 
nuoseklios visoje ES ir taip skatintų pakartotinio naudojimo veiklą. 

4. POLITIKOS TIKSLAI 

VSI yra svarbi skaitmeninio turinio produktų ir paslaugų, kurių plėtojimo galimybės labai 
didelės, pirminė medžiaga. Bendras šios ES veiklos tikslas – skatinti ekonominį augimą ir 
darbo vietų kūrimą, sudarant geresnes sąlygas naudoti VSI ir supaprastinant tolesnį VSI 
pakartotinio naudojimo vidaus rinkos plėtojimą. Be to, leidimas pakartotinai naudoti VSI leis 
padidinti valdžios skaidrumą, veiksmingumą ir atskaitomybę, o piliečiams suteiks daugiau 
galių. Bendras tikslas visiškai atitinka horizontaliųjų ES lygmens strategijų uždavinius, visų 
pirma 2010 m. kovo 3 d. pradėtą įgyvendinti Komisijos strategiją „Europa 2020“, kuria 
siekiama užtikrinti, kad Europos ūkis „taptų pažangus, tvarus ir integracinis, taip pat būtų 
užtikrintas aukštas užimtumo lygis, našumas ir socialinė sanglauda“. 

Šis bendras tikslas skirstomas į konkrečius tikslus, kuriais siekiama 

(1) užkirsti kelią konkurencijos ES rinkoje iškraipymui – užtikrinti vienodas sąlygas 
pakartotiniams naudotojams ir esamoms hibridinėms viešojo sektoriaus 
institucijoms, vykdančioms komercinę veiklą;  

(2) skatinti VSI produktų ir paslaugų skaitmeninio turinio rinką – siekiant skatinti 
ekonominį augimą ir kurti darbo vietas VSI pakartotinio naudojimo pagrindu, turi 
būti įvykdytos kelios sąlygos, susijusios su komerciniu ir nekomerciniu duomenų 
pakartotiniu naudojimu VSI naudojimo grandinėje;  

(3) skatinti tarpvalstybinį VSI naudojimą – tikra, klestinti VSI pakartotinio 
naudojimo vidaus rinka bus sukurta tik pašalinus reguliavimo ir praktines 
pakartotinio naudojimo visoje Europos Sąjungoje kliūtis. 
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5. POLITIKOS GALIMYBĖS 

Rengiant poveikio vertinimo ataskaitą, nagrinėtos šios galimybės (4 ir 5 skyriai): i) nepriimti 
jokių direktyvos pakeitimų (bazinio lygio scenarijus); ii) panaikinti direktyvą; iii) priimti 
neprivalomas teisines priemones; iv) priimti teisės akto pakeitimus ir v) taikyti kompleksinį 
sprendimą, kuriuo teisės aktų pakeitimai derinami su neprivalomomis teisinėmis 
priemonėmis. 

Nekeisti politikos – nepriimti jokių direktyvos pakeitimų (bazinio lygio scenarijus) 

2009 m. po pirmosios direktyvos peržiūros Komisija padarė išvadą, kad direktyvos 
įgyvendinimo pažanga nevienoda, ir nustatė keletą nepanaikintų kliūčių. Dėl direktyvos 
poveikio ir taikymo nepakankamų įrodymų Komisija nutarė iki 2012 m. atlikti dar vieną 
peržiūrą, kad nustatytų, ar, atsižvelgiant į valstybių narių tuometinę pažangą, reikalingi teisės 
akto pakeitimai. Pasinaudojus šia galimybe „nekeisti politikos“ VSI pakartotinio naudojimo 
atžvilgiu, dabartinės direktyvos nuostatos ir nacionaliniai teisės aktai, į kuriuos perkelta ši 
direktyva, liktų galioti. 

Atsisakyti dabartinės ES praktikos – panaikinti VSI direktyvą 

Atsižvelgiant į VSI direktyvą, kuria nustatytos visoje ES taikomos VSI pakartotinio 
naudojimo pagrindinės sąlygos, priimti politikos ir teisės aktų pakeitimai valstybėse narėse. 
Panaikinus direktyvą, valstybėms narėms būtų suteikta laisvė panaikinti arba iš dalies pakeisti 
nacionalinius įgyvendinimo teisės aktus, taikomus VSI pakartotiniam naudojimui. Panaudojus 
šią konkrečią galimybę, būtų iš esmės panaikinti šiuo metu direktyvoje ir nacionaliniuose 
teisės aktuose, į kuriuos perkelta ši direktyva, nustatyti reguliavimo įpareigojimai. 

Neprivalomos teisinės priemonės 

Šiomis priemonėmis, pvz., Komisijos gairėmis arba rekomendacijomis, teikiama papildoma 
informacija ir (arba) interpretuojamos kai kurios VSI direktyvos nuostatos. 

Per konsultacijas visų kategorijų respondentai siūlė priimti neprivalomas teisines priemones, 
kuriomis būtų numatyti licencijų išdavimo modeliai, techniniai formatai ir kainos 
apskaičiavimas (įskaitant ribinių sąnaudų apskaičiavimą). Be to, respondentai apskritai ragino 
vykdyti daugiau informuotumą didinančių veiksmų (geriausios praktikos, kompetencijos ir 
patirties mainus). 

Teisės aktų pakeitimai 

Pasinaudojus šia galimybe, būtų iš dalies pakeistas direktyvos pagrindas – jos nuostatomis 
nustatytos teisės ir įpareigojimai. Į tokius teisės aktų keitimo variantus būtų įtraukta: i) 
direktyvos taikymo srities išplėtimas, pradedant direktyvą taikyti šiuo metu neįtrauktiems 
sektoriams; ii) apmokestinimo pagal ribinių sąnaudų principą taisyklės, galbūt numatant 
išimtis, nustatymas; iii) bendrojo principo, pagal kurį būtų galima pakartotinai naudotis 
prieinamais dokumentais, nustatymas; iv) reikalavimo skelbti duomenis kompiuterio skaitomu 
formatu nustatymas; v) reikalavimo skirti nepriklausomą kontrolierių nustatymas; vi) 
prievolės įrodyti apmokestinimo reikalavimų laikymąsi nustatymas; vii) reikalavimas 
„viešosios užduoties“ taikymo sritį apibrėžti teisės aktais. 
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Kompleksinis sprendimas 

Pasinaudojus šia galimybe, esminiai pakartotinio naudojimo sistemos pakeitimai (teisės aktų 
pakeitimų galimybė) būtų derinami su papildomomis rekomendacijomis dėl nacionalinių 
valdžios institucijų taikomų principų šios sistemos įgyvendinimui nacionaliniu lygmeniu 
(neprivalomų teisinių priemonių galimybė). 

6. POLITIKOS GALIMYBIŲ IR POVEIKIO PALYGINIMAS 

1 galimybe (status quo) būtų didinama tikimybė, kad vis labiau skirsis nacionalinio lygmens 
metodai, o tai lemtų reguliavimo neužtikrintumą ir iškreiptų konkurencijos sąlygas vidaus 
rinkoje. 

2 galimybė (direktyvos panaikinimas) panaikintų ES lygmens apsaugą, dabar užtikrinamą 
būtiniausiomis VSI pakartotinio naudojimo taisyklėmis, dėl to padidėtų teisinis 
neapibrėžtumas ir vis labiau skirtųsi nacionaliniai metodai, o tai nepalankiai paveiktų VSI 
pakartotinio naudojimo konkurenciją ir vidaus rinką. Be to, direktyvos panaikinimas būtų 
visiškai nesuderinamas su susijusiomis duomenų prieinamumo ir pakartotinio naudojimo 
iniciatyvomis, vykdomomis ES ir nacionaliniu lygmeniu. 

3 galimybė (neprivalomos teisinės priemonės), jei ji būtų taikoma atskirai, leistų supaprastinti 
VSI direktyvos taisyklių taikymą licencijų išdavimui ir apmokestinimui, tačiau vis tiek 
padidėtų tikimybė, kad vis labiau skirsis nacionalinio lygmens metodai, o tai lemtų 
reguliavimo neužtikrintumą ir iškreiptų konkurencijos sąlygas vidaus rinkoje. 

4 galimybė (teisės aktų pakeitimai) leistų nustatyti reguliavimo sistemą, palankią 
pakartotiniam naudojimui: būtų išplėsta direktyvos taikymo sritis, nes į ją būtų įtraukta 
kultūros medžiaga, būtų nustatyta vykdytina ES teisė pakartotinai naudoti VSI, būtų 
sumažintos VSI pakartotinio naudojimo kainos ir padidintas teisių gynimo mechanizmo, 
kuriuo užtikrinama teisė pakartotinai naudoti VSI, veiksmingumas.  

5 galimybė (teisės aktų ir neprivalomų teisinių priemonių rinkinys) leistų gauti panašią naudą, 
kaip ir taikant 4 galimybę, tačiau papildomai leistų supaprastinti VSI direktyvos taisyklių 
taikymą licencijų išdavimui ir apmokestinimui. Taip būtų užtikrintas nacionalinių pakartotinio 
naudojimo reguliavimo metodų suvienodinimas visoje vidaus rinkoje, kartu didinamas teisinis 
tikrumas ir iniciatyvų skaičius, mažinama kliūčių VSI pakartotiniam naudojimui. 

Palyginus šias skirtingas politikos galimybes, darytina išvada, kad taikant 5 galimybę (teisės 
aktų ir neprivalomų teisinių priemonių rinkinys) būtų geriausiai užtikrintas VSI pakartotinio 
naudojimo skatinimas, derinimas ir teisinis tikrumas, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir 
įgyvendinimo sąnaudas. 

7. STEBĖSENA IR VERTINIMAS 

Pagrindinis pažangos siekiant nustatytų tikslų rodiklis – teisingas VSI direktyvos perkėlimas į 
nacionalinius teisės aktus ir taikymas.  

VSI pakartotinio naudojimo ir susijusių politikos krypčių pažanga visoje ES taip pat bus 
vertinama pagal rodiklius, kurie gali būti nustatyti bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis 
(kaip numatyta 2011–2015 m. e. vyriausybės veiksmų plane). 
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Komisija rinks duomenis, kuriuos teiks valstybės narės, vykdydamos savo įsipareigojimus 
teikti ataskaitas, ir kurių bus gauta iš suinteresuotųjų šalių per reguliarias diskusijas ir iš 
nepriklausomų tyrimų. 

Komisija atliks šios direktyvos taikymo peržiūrą ir apie šios peržiūros rezultatus praneš 
Europos Parlamentui ir Tarybai praėjus trejiems metams nuo direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę dienos. 

 


