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1. DARBĪBAS JOMA UN KONTEKSTS 

1.1. Darbības joma 

Šis ietekmes novērtējums ir veikts, lai, ņemot vērā publiskā sektora informācijas 
(turpmāk PSI) atkalizmantošanas tirgus attīstību, noskaidrotu, vai ir jāgroza 
Direktīva 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (turpmāk PSI 
direktīva), kurā paredzēti PSI atkalizmantošanas pamatnosacījumi visā Eiropas Savienībā. 
Komisija ir ņēmusi vērā pārmaiņas atkalizmantošanas tirgos, arī ar direktīvu ieviestās 
pārmaiņas, un ir novērtējusi, vai ir palikuši vēl kādi šķēršļi un, ja ir palikuši, tad kādi tie ir un 
kā tos vislabāk pārvarēt. 

1.2. Konteksts 

PSI direktīva ir pieņemta 2003. gada 17. novembrī. Ar direktīvu noteiktā tiesiskā regulējuma 
mērķis ir atraisīt valdības rīcībā esošo datu ekonomisko potenciālu, padarot šos datus 
pieejamus komerciālai un nekomerciālai atkalizmantošanai, lai veicinātu inovācijas. 

PSI direktīva ir Eiropas digitalizācijas programmas un stratēģijas „Eiropa 2020 — Stratēģija 
gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” stūrakmens1. Digitalizācijas programmas 
1.c. punktā paredzētais pamatpasākums ir šīs direktīvas pārskatīšana. Brīvi pieejamo datu 
resursu, tostarp valdības datu, tautsaimnieciskā nozīme pašlaik ir plaši atzīta. Piemēram, 
saskaņā ar The Economist 2010. gada ziņojumu dati ir kļuvuši par „bruto ieguldījumu 
ekonomikā, kurš ir gandrīz līdzvērtīgs kapitālam un darbaspēkam”2, savukārt Digital Britain 
galīgajā ziņojumā atzīst datus par „inovatīvu valūtu [..]uz zināšanām balstītas ekonomikas 
dzīvības eliksīru”3. Tomēr papildus tam, ka publisko datu brīva pieejamība sekmē 
jauninājumus un radošumu, kas savukārt veicina ekonomikas izaugsmi, tā arī nodrošina 
pārredzamu, atbildīgu un efektīvāku pārvaldību. 

Nesen veiktā pētījumā lēsts, ka 2008. gadā publiskā sektora informācijas kopējā tirgus vērtība 
visā ES bija 28 miljardi euro4, bet kopējie tautsaimniecības ieņēmumi no turpmākas publiskā 
sektora informācijas atklāšanas, ļaujot vienkāršu piekļuvi, ES 27 dalībvalstīs sasniegtu 
40 miljardus euro gadā. Kopējie tiešie un netiešie tautsaimniecības ieņēmumi no PSI 
izmantošanas visu ES–27 dalībvalstu tautsaimniecībā varētu sasniegt 140 miljardus euro 
gadā5, skaidri demonstrējot ievērojamus ekonomikas ieguvumus no plašākas PSI 
atkalizmantošanas. Problēmas var sagādāt uzdevums ieviest tirgū optimālu tiesisko 
regulējumu, lai vienkāršotu un veicinātu esošo publisko datu atkalizmantošanu komerciālos 
un nekomerciālos nolūkos. 

                                                 
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 Pārskats par jaunākajiem pētījumiem par PSI atkalizmantošanu un saistītā tirgus attīstību (Review of 

recent studies on PSI re-use and related market developments), G. Vickery, 2011. gada augusts.  
5 Pārskats par jaunākajiem pētījumiem par PSI atkalizmantošanu un saistītā tirgus attīstību (Review of 

recent studies on PSI re-use and related market developments), G. Vickery, 2011. gada jūlijs, paredzēta 
publikācija. 

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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Direktīvas 13. pantā aicināts pārskatu par direktīvas piemērošanu sagatavot līdz 2008. gada 
1. jūlijam. Pārskatu sagatavoja Komisija, to publicējot paziņojumā COM(2009) 2126. Tā 
konstatēja, ka, neraugoties uz līdzšinējiem panākumiem, joprojām pastāv daudz šķēršļu, 
piemēram, publiskā sektora iestādes cenšas maksimāli segt izmaksas, nevis rūpējas par 
saimniecisko labumu kopumā, valda negodīga konkurence starp publisko un privāto sektoru, 
un publiskā sektora iestādes neapzinās ekonomikas potenciālu. Komisija secināja, ka līdz 
2012. gadam jāveic vēl viens novērtējums, kad, domājams, būs pieejami plašāki dati par 
direktīvas ietekmi, sekām un piemērošanu. 

Plaša mēroga sabiedriskā apspriešana par direktīvas pārskatīšanu tika veikta no 2010. gada 
9. septembra līdz 30. novembrim, un tika saņemtas 598 atbildes no visām ieinteresētajām 
personām, tostarp valdībām, publiskā sektora satura īpašniekiem (arī no pašreiz neiekļautajām 
nozarēm), komerciālajiem un nekomerciālajiem atkalizmantotājiem, ekspertiem, akadēmisko 
aprindu pārstāvjiem un iedzīvotājiem. 

Apspriešanas laikā saņemtās atbildes atklāja, ka, lai gan salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskatu 
atkalizmantošanas kultūra daudzās dalībvalstīs ir progresējusi, vēl ir daudz jāstrādā, lai pēc 
iespējas palielinātu PSI atkalizmantošanas potenciālu. It sevišķi gan publiskā sektora iestādes, 
gan atkalizmantotāji vēlas saņemt precizējumus un skaidrojumus par tarifikāciju un 
licencēšanas principiem, kā arī datu formātiem. Tāpat arī atkalizmantotāji vairāk nekā PSI 
īpašnieki atbalstīja direktīvas grozīšanu, lai padarītu visu pieejamo informāciju 
atkalizmantojamu, pieņemtu papildu pasākumus publisko datu resursu atklāšanai un ieviestu 
praktiskus pasākumus atkalizmantošanas vienkāršošanai (tostarp pieejamo dokumentu resursu 
sarakstus, vienkāršotus licencēšanas nosacījumus vai to neesamību un robežizmaksu 
tarifikāciju). 

2. PROBLĒMAS KONSTATĒŠANA 

Uzņēmumiem, kuri meklē iespējas izstrādāt komerciālu tiešsaistes produktu, izmantojot 
publiskos datus visās ES dalībvalstīs, varētu rasties turpmāk minētās problēmas. 

2.1. Nepietiekama skaidrība un pārredzamība 

• Atkalizmantošanu kavē informācijas trūkums par faktiski pieejamajiem datiem, kā 
arī ierobežojoši vai neskaidri atkalizmantošanas nosacījumi, tostarp informācijas 
cenu noteikšana. 

• Nav pietiekamas pārliecības, vai datu kopums ietilpst atkalizmantošanas jomā, jo 
dažas publiskā sektora iestādes pārmērīgi paļaujas uz publiskā uzdevuma jēdzienu, 
lai ierobežotu atkalizmantošanu. 

• MVU, iespējams, uzskata PSI atkalizmantošanas atļaujas iegūšanu par pārāk 
sarežģītu un atsakās no produkta izstrādes, jo tiem trūkst resursu, lai varētu sekot 
procesam, līdz tas tiek pabeigts. 

                                                 
6 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0212:FIN:EN:PDF. 



 

LV 3   LV 

2.2. Bloķēti resursi 

• Direktīvas darbības joma pašlaik neietver datus, kurus apkopojušas vai uzrādījušas 
sabiedriskās raidorganizācijas, izglītības un izpētes iestādes, kā arī kultūras iestādes. 
Daži no minētajiem datiem, it sevišķi neaizsargātie kultūras materiāli, var tikt 
atkalizmantoti, lai gan to neregulē nekādi nosacījumi, tāpēc atbrīvojumu pamatojums 
jāizskata jaunā izmaksu un ieguvumu analīzē. 

2.3. Pārāk augsta maksa un vienlīdzīgu konkurences apstākļu trūkums 

• Atkalizmantotāji sūdzas par maksu, kas noteikta tādā līmenī, kurš galu galā darbojas 
kā atkalizmantošanas šķērslis, it īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem. 

• Publiskā sektora iestādes bieži vien nepareizi nosaka izmaksas starp vispārīgas un 
precīzas informācijas darbībām un nespēj nodrošināt, lai no uzņēmumiem, kuri 
izstrādā precīzas informācijas produktus to vispārīgajai informācijai, iekasētās cenas 
atbilst tam, kādas cenas tie iekasē savās iestādēs. 

• Dažas publiskā sektora iestādes apvieno savu publisko uzdevumu veikšanu ar 
komerciālām, peļņu nesošām darbībām, kuras kā tādas ar PSI direktīvu nav 
aizliegtas. Sacenšoties ar privāto sektoru tirgos par produktiem un pakalpojumiem, 
kuri izstrādāti, pamatojoties uz PSI un kurus tās rada un/vai apkopo, dažas publiskā 
sektora iestādes tiecas piemērot konkurenci kropļojošu cenu un licencēšanas 
nosacījumus. 

2.4. Nekonsekventa pieeja dalībvalstīs 

• Direktīvas īstenošana un piemērošana, kā arī PSI atkalizmantošanas panākumi visā 
ES nav vienādi. 

• Atšķirīgais temps, kādā katra dalībvalsts ievieš PSI atkalizmantošanas politiku, rada 
turpmāku iekšējā tirgus sadrumstalošanās risku, kaitējumu uzņēmumiem, 
patērētājiem un pilsoņiem. 

2.5. Nepietiekama atkalizmantošanas noteikumu piemērošana 

• Kaut arī dalībvalstīs ir vispārējas, funkcionējošas tiesiskās aizsardzības sistēmas, 
tikai dažās no tām ir paredzētas konkrētas iestādes, kas uzklausītu sūdzības pret 
publiskā sektora iestādēm, kuras pārkāpj PSI atkalizmantošanas noteikumus. 

• Atkalizmantotāji vairumā dalībvalstu saskaras ar apgrūtinošām un ilgstošām 
procedūrām, kas nav piemērotas viņu sūdzību risināšanai. Efektīva tiesiskās 
aizsardzības mehānisma (lēmumu pieņemšanas laiks, efektīva iestāžu kompetence) 
trūkuma dēļ dažās dalībvalstīs daži tirgi ir neefektīvi, un tā rezultātā veidojas 
negatīva ietekme uz konkurenci un inovāciju, un visbeidzot uz patērētāju labklājību. 

3. ES PASĀKUMU PAMATOJUMS, ES PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA UN SUBSIDIARITĀTE 

PSI direktīva ir pieņemta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (turpmāk 
LESD) 114. pantu (Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 95. pants), jo tā būtība aptver 
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pakalpojumu brīvu apriti un netraucētu iekšējā tirgus darbību. Jebkuriem direktīvas 
grozījumiem tādējādi ir viens un tas pats juridiskais pamatojums. 

Brīvi pieejamo datu tautsaimnieciskā nozīme, it īpaši valdības datu, kas ir pamats jauniem 
informācijas pakalpojumiem un produktiem, pašlaik tiek arvien plašāk atzīta. Kamēr ES 
līmenī tiek saskaņoti PSI atkalizmantošanas pamatprincipi, joprojām ir aktuālas dažas 
problēmas. 

Pirmkārt, direktīvas mērķis ir novērst iekšējā tirgus sadrumstalotību un veicināt uz PSI bāzes 
izstrādātos pārrobežu produktus un pakalpojumus, jo valstu PSI tiesību akti var kavēt PSI 
atkalizmantošanas iekšējā tirgus netraucētu darbību. 

Piemēram, ir nepieciešama rīcība ES līmenī, veicot grozījumus direktīvas darbības jomā, lai 
nodrošinātu, ka kultūras iestāžu rīcībā esošie publiski neaizsargātie materiāli kļūst pieejami 
atkalizmantošanai konsekventi visā ES, nevis tikai atsevišķā dalībvalstī. 

Otrkārt, direktīvā noteiktā tiesiskā regulējuma mērķis ir nodrošināt tādus apstākļus, kas pēc 
iespējas vairotu publisko datu resursu atkalizmantošanas ieguvumu potenciālu Eiropā. Tomēr, 
pilnveidojot uz PSI pamatotas darbības, daži pašreizējie būtiskie noteikumi neatspoguļo šo 
nolūku. Piemēram, pašreizējais tarifikācijas režīms tiek uzskatīts par neatbilstošu, lai 
veicinātu uz publisko datu atkalizmantošanu pamatotas darbības. Turklāt dažas dalībvalstis ir 
atsevišķi pārgājušas uz robežizmaksu tarifikācijas režīmu, kamēr citas ir saglabājušas izmaksu 
segšanas režīmu. Vienīgi rīcība ES līmenī, proti, nosakot obligātu saskaņošanu, var nodrošināt 
to, ka obligātie tarifikācijas noteikumi un izņēmumi ir konsekventi visā ES, lai veicinātu 
atkalizmantošanas pasākumus. 

4. POLITIKAS MĒRĶI 

PSI ir nozīmīgs digitālā satura produktu un pakalpojumu sākotnējais materiāls ar lielu un līdz 
šim neizmantotu potenciālu. Vispārējais ES rīcības mērķis ir palīdzēt ekonomikas izaugsmei 
un darbvietu radīšanai, uzlabojot PSI izmantošanas apstākļus un sekmējot iekšējā PSI 
atkalizmantošanas tirgus turpmāko attīstību. Turklāt PSI atklāšana atkalizmantošanai pozitīvi 
ietekmēs valdību pārredzamību, efektivitāti un pārskatatbildību un palīdzēs pilsoņu tiesību 
nostiprināšanai. Vispārējais mērķis pilnībā atbilst ES līmeņa horizontālajām stratēģijām, jo 
īpaši Komisijas stratēģijai „Eiropa 2020”, kuru uzsāka 2010. gada 3. martā, lai pārveidotu 
Eiropu par „par gudru, ilgtspējīgu un integrējošu ekonomiku ar augstu nodarbinātības, 
ražīguma un sociālās kohēzijas līmeni”. 

Šis vispārējais mērķis ir sadalīts šādos konkrētos mērķos. 

(1) Novērst konkurences izkropļojumus ES tirgū: vienlīdzīgi konkurences 
nosacījumi, atkalizmantotājiem un vēsturiskām publiskā sektora „hibrīdiestādēm” 
iesaistoties komercdarbībā. 

(2) Digitālā satura tirgus veicināšana uz PSI bāzes izstrādātiem produktiem un 
pakalpojumiem: lai sekmētu ekonomikas izaugsmi un radītu darbvietas, kas 
saistītas ar PSI atkalizmantošanu, ir jāizpilda daži nosacījumi saistībā ar datu 
atkalizmantošanu un ar PSI izmantošanas ķēdi gan komerciāliem, gan 
nekomerciāliem nolūkiem. 
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(3) PSI pārrobežu izmantošanas veicināšana: īsts un plaukstošs PSI 
atkalizmantošanas iekšējais tirgus radīsies tikai tad, kad būs likvidēti regulatīvie un 
praktiskie atkalizmantošanas šķēršļi visā Eiropā. 

5. POLITIKAS IESPĒJAS 

Ietekmes novērtējuma ziņojumā (4. un 5. nodaļa) tika apsvērtas šādas iespējas: i) izmaiņu 
neieviešana direktīvā (atsauces scenārijs), ii) direktīvas atcelšana, iii) ieteikuma tiesību 
pasākumi, iv) grozījumi tiesību aktos un v) risinājumu kopums, apvienojot ieteikuma tiesību 
pasākumus un grozījumus tiesību aktos. 

Bez politikas pārmaiņām: direktīvā neveic izmaiņas (atsauces scenārijs) 

Pēc direktīvas pirmās pārskatīšanas 2009. gadā Komisija secināja, ka direktīvas panākumi un 
īstenošana ir nevienmērīga, un konstatēja vairākus palikušos šķēršļus. Tā kā nebija pietiekamu 
datu par direktīvas ietekmi un piemērošanu, Komisija nolēma līdz 2012. gadam veikt papildu 
pārskatīšanu, lai apsvērtu, vai ir nepieciešami grozījumi tiesību aktos, ņemot vērā šajā laikā 
panākto progresu dalībvalstīs. PSI atkalizmantošanai iespēja „bez politikas pārmaiņām” 
nozīmētu to, ka spēkā paliktu direktīvas pašreizējie noteikumi un valstu transponēšanas 
instrumenti. 

ES pašreizējās rīcības pārtraukšana: PSI direktīvu atceļ 

PSI direktīvā ir noteikti PSI atkalizmantošanas pamatnosacījumi visā ES, un ar to ir ieviestas 
pārmaiņas dalībvalstu politikā un tiesību aktos. Ja šīs direktīvas nebūtu, dalībvalstis pēc savas 
izvēles varētu atcelt vai grozīt valsts īstenošanas tiesību aktus par PSI atkalizmantošanu. Šīs 
konkrētās iespējas rezultātā tiktu atcelti visi direktīvā un transponēšanas instrumentos pašlaik 
ietvertie regulatīvie pienākumi. 

Ieteikuma tiesību pasākumi 

Šie instrumenti, piemēram, Komisijas pamatnostādnes vai ieteikumi, nodrošina papildu 
informāciju un/vai interpretāciju par dažiem PSI direktīvas noteikumiem. 

Apspriešanas laikā respondenti visās kategorijās rosināja veikt ieteikuma tiesību pasākumus 
licencēšanas modeļiem, tehniskajiem formātiem un cenu aprēķinam (tostarp robežizmaksu 
aprēķinam). Respondenti arī kopumā aicināja īstenot padziļinātu izpratni veicinošus 
pasākumus (paraugprakse, zināšanu un pieredzes apmaiņa). 

Grozījumi tiesību aktos 

Šī iespēja paredz veikt grozījumus direktīvas saturā, t. i., tās noteikumos paredzētajās tiesībās 
un pienākumos. Šādas likumdošanas iespējas ietver: i) direktīvas darbības jomas 
paplašināšanu, ietverot tajā patlaban neiekļautās nozares; ii) tarifikācijas noteikumu 
paredzēšanu, pamatojoties uz robežizmaksām, ar iespējamiem izņēmumiem; iii) vispārējā 
principa grozīšanu, padarot pieejamos dokumentus atkalizmantojamus; iv) tādas prasības 
noteikšanu, kas paredz datus publicēt mašīnlasāmā formātā; v) tādas prasības noteikšanu, kas 
paredz iecelt neatkarīgu regulatoru; vi) atbilstības pierādīšanas pienākuma pārcelšanu uz 
tarifikācijas prasībām; vii) tādas prasības noteikšanu, kas publisko uzdevumu darbības jomu 
paredz definēt vienīgi tiesību aktos. 
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Risinājumu kopums 

Šī iespēja apvienotu būtiskas pārmaiņas atkalizmantošanas regulējumā (tiesību aktu 
grozījumu iespēja) un papildu ieteikumus par principiem, kas publiskajām iestādēm 
jāpiemēro, īstenojot tos valsts līmenī (ieteikuma tiesību pasākumu iespēja). 

6. POLITIKAS IESPĒJU UN IETEKMES SALĪDZINĀJUMS 

1. iespēja (status quo) palielinātu iespējamību, ka valstu līmenī tiek izmantotas atšķirīgas 
pieejas, un tādējādi vairotu tiesisko nenoteiktību un izkropļotus konkurences apstākļus iekšējā 
tirgū. 

2. iespēja (direktīvas atcelšana) likvidētu drošības tīklu, kas ES līmenī izveidots ar PSI 
atkalizmantošanas noteikumu minimumu, tādējādi palielinot tiesisko nenoteiktību un valstu 
pieeju atšķirības, kaitējot konkurencei un iekšējam tirgum saistībā ar PSI atkalizmantošanu. 
Direktīvas atcelšana arī pilnīgi neatbilst saistītajām iniciatīvām par datu pieejamību un 
atkalizmantošanu, kuras tiek īstenotas ES un valstu līmenī. 

3. iespēja (ieteikuma tiesību pasākumi) viena pati atvieglotu PSI direktīvas noteikumu par 
licencēšanu un tarifikāciju piemērošanu, taču vienalga palielinātu iespējamību, ka valstu 
līmenī būtu dažādas pieejas, tādējādi radot tiesisko nenoteiktību un izkropļotus konkurences 
apstākļus iekšējā tirgū. 

4. iespēja (grozījumi tiesību aktos) nostiprinātu tiesisko regulējumu, kas sekmē 
atkalizmantošanu: tā paplašinātu direktīvas darbības jomu, ietverot kultūras materiālus, 
noteiktu piemērojamas ES tiesības atkalizmantot publiskos datus, samazinātu cenas par PSI 
atkalizmantošanu un vairotu atkalizmantošanas tiesību piemērošanas tiesiskās aizsardzības 
mehānisma efektivitāti. 

5. iespēja (risinājumu kopums, kurā apvienoti ieteikuma tiesību pasākumi un grozījumi 
tiesību aktos) nozīmē 4. iespējas sniegtos ieguvumus, taču papildus tam šī iespēja ļautu 
vienkāršāk piemērot PSI direktīvas noteikumus par licencēšanu un tarifikāciju. Rezultātā tā 
nodrošinātu valstu regulatīvo atkalizmantošanas pieeju konverģenci visā iekšējā tirgū, 
tādējādi sekmējot tiesisko noteiktību, vairojot veicināšanas pasākumus un samazinot PSI 
atkalizmantošanas šķēršļus. 

Šo dažādo politikas iespēju salīdzinājums ļauj secināt, ka 5. iespēja (risinājumu kopums, 
aptverot ieteikuma tiesību pasākumus un grozījumus tiesību aktos) piedāvā vislabāko 
līdzsvaru starp PSI atkalizmantošanas veicināšanu, saskaņošanu un tiesisko noteiktību, ņemot 
vērā valsts apstākļus un īstenošanas izmaksas. 

7. UZRAUDZĪBA UN VĒRTĒŠANA 

Noteikto mērķu sasniegšanas panākumu pamatrādītājs ir pareiza PSI direktīvas transponēšana 
un piemērošana.  

PSI atkalizmantošanas un saistītās politikas panākumi visā ES tiks vērtēti saskaņā ar 
rādītājiem, kuri sadarbībā ar dalībvalstīm var tikt papildināti (kā to paredz e-pārvaldes rīcības 
plāns 2011.–2015. gadam). 
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Komisija apkopos datus, izmantojot dalībvalstu ziņošanas pienākumu, ieinteresēto personu 
viedokli, kas sniegts regulārā dialogā, kā arī neatkarīgus pētījumus. 

Komisija pārskatīs direktīvas piemērošanu un informēs Eiropas Parlamentu un Padomi par 
rezultātiem trīs gadus pēc transponēšanas datuma. 

 


