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Իմ Դաշնագիր – Տվյալների քաղաքականություն 

 

1. Տվյալների քաղաքականության նպատակը և շրջանակը 

 

1. Եվրոպական Հանձնաժողովը մեկնարկել է Քաղաքապետերի Դաշնագիրը 2008 թ.՝ 

նպատակ ունենալով խրախուսելու և աջակցություն ցուցաբերելու տեղական 

իշխանությունների կողմից կայուն էներգիայի զարգացման և կլիմայի որոլտում 

քաղաքականության մշակման և իրականացման ջանքերին: Նախագիծը աստիճանաբար 

տարածվել է աշխարհի մի շարք տարածաշրջաններում՝ մերժվելով տարածաշրջանային 

«գլուխներում», որոնցից յուրաքանչյուրն աջակցություն է ստացել Եվրոպական 

հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորվող քարտուղարության կողմից, 

 

այսուհետ՝ «Տարածաշրջանային դաշնագրեր»:  

           . 

2. Տարածաշրջանային դաշնագրերն այժմ միասին կազմում են Քաղաքապետերի 

համաշխարհային դաշնագիրը հանուն կլիմայի և էներգիայի, որը քաղաքների և տեղական 

իշխանությունների միջազգային դաշինք է՝ միասնական երկարաժամկետ տեսլականով և 

պարտավորությամբ՝ արագացնելու կլիմայի և էներգետիկ բնագավառում հավակնոտ, 

չափելի նախաձեռնությունները, որոնք կհանգեցնեն ներառական, արդար, ցածր 

արտանետումներով և կլիմային կայունությամբ առանձնացող ապագայի՝ օգնելով հասնել 

Փարիզյան համաձայնագրի նպատակներին և գերազանցել դրանք, 

 

այսուհետ՝ «Համաշխարհային դաշնագիր»: 

 

Համաշխարհային դաշնագրի կառուցվածքի և վերջինիս տարածաշրջանային և ազգային 

տարբեր ուղղությունների վերաբերյալ մանրամասները հասանելի են Հավելված I-ում:  

 

3. Տվյալների այս քաղաքականությունը սահմանում է այն կանոնները, որոնք Եվրոպական 

հանձնաժողովը կիրառում է Տարածաշրջանային դաշնագրերի համատեքստում տեղական 

և տարածքային իշխանությունների, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների վերաբերյալ 

տվյալների հավաքագրման, մշակման, տարածման և հրապարակման համար, 

 

այսուհետ՝ «տվյալների քաղաքականություն»: 

4. Տարածաշրջանային դաշնագրերի աշխատանքների շրջանակներում Եվրոպական 

հանձնաժողովը հավաքում, մշակում, տարածում և հրապարակում է տվյալներ, 

մասնավորապես հետևյալի վերաբերյալ՝ 
  

- կլիմայի և էներգիայի բնագավառում տեղական քաղաքականության (տեսլականը, 

թիրախները և պարտավորությունները, վարչական կառուցվածքը, անձնակազմի 

կարողությունները, շահառուների ներգրավվածությունը, բյուջեն), մասնավորապես 

ինչպես ներկայացված է գործողությունների ծրագրում,  
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- բազային տարում և մոնիթորինգի տարում էներգիայի վերջնական սպառման և 

արտադրության ծավալի և դրա հետ կապված CO2 (կամ ջերմոցային գազերի) 

արտանետումների՝ ըստ էնեգակիրների և ոլորտների,    

- կլիմայական հիմնական խոցելի կետերի, վտանգների, դրանց ազդեցության և 

ռիսկերի գնահատման, 

- կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության գործողությունների՝ 

իրականացման ծախսերի և ժամկետների, շահառուների և գնահատվող 

ազդեցության հետ միասին, 

 

այսուհետ՝ «Դաշնագրի տվյալներ»:  

5. Դաշնագրի տվյալները հավաքվում են գաղտնաբառով պաշտպանված պլատֆորմի 

միջոցով, 

 

այսուհետ՝ «Իմ Դաշնագիր», 

հասանելի է Տարածաշրջանային Դաշնագրերի հանրային կայքերի միջոցով1:  

6. Դաշնագրի տվյալները կարող են հրապարակվել Տարածաշրջանային դաշնագրերի 

հանրային կայքերում, ինչպես նաև Եվրոպական Միության բաց տվյալների պորտալում 

(https://data.europa.eu/euodp/en/home) կամ Եվրոպական հանձնաժողովի կայքում  (օր.՝  
https://ec.europa.eu/jrc/en): 
 

7. Եվրոպական հանձնաժողովի միացյալ հետազոտական կենտրոնը վերամշակում է 

տվյալները անհատական գործողության ծրագրերը (այսպես կոչված Կայուն էներգետիկ 

զարգացման և կլիմայի պահպանության գործողությունների ծրագրերը (ԿԷԶԿՊԳԾ)) 
գնահատելու, լավագույն պրակտիկան ցուցադրելու և ագրեգացված արդյունքների 

վերլուծություն անցկացնելու համար:  

 
 

8. Տարածաշրջանային դաշնագրերի և Համաշխարհային դաշնագրի համատեքստում 

Եվրոպական հանձնաժողովը համագործակցում է Եվրոպական հանձնաժողովի 

ծառայությունների կողմից լիազորված գործընկեր ինստիտուտների, ասոցիացիաների, 

խորհրդատուների և ընկերությունների հետ,  

 

    այսուհետ՝ «լիազոր գործընկեր»: 

Լիազոր գործընկերների ցանկը տվյալների փոխանակման շրջանակի նկարագրության և լիազոր 

գործընկերների տվյալների քաղաքականությանը վերաբերող հղումների հետ մեկտեղ ներառված է 

Հավելված II-ում: 

9. Ի սկզբանե Դաշնագրի բոլոր տվյալները համարվում են «բաց տվյալներ»: Սա նշանակում 

է, որ Դաշնագրի տվյալները պետք է լինեն բաց (հրապարակված և հասանելի ինչպես 

կոմերցիոն այնպես էլ ոչ կոմերցիոն կիրառության համար), պատեհաժամ, համապարփակ, 

հասանելի և օգտագործելի, համեմատելի և համատեղելի: Դրանք պետք է նպաստեն 

                                                           
1 Իմ դաշնագրի հիմնական էջը: http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing 

https://data.europa.eu/euodp/en/home
https://ec.europa.eu/jrc/en
http://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
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կառավարման բարելավմանը, քաղաքացիների ներգրավվածությանը, ներառական 

զարգացմանը և նորարարությանը2:  

 

2. Դաշնագրի տվյալների աղբյուրը և որակը 

 
 

1. Դաշնագրի տվյալների աղբյուր են հանդիսանում՝ 
 

ա) Եվրոպական Միության սահմաններում գտնվող հանրային իշխանությունները՝ հանրային 

հատվածի տեղեկատվության վերաօգտագործման մասին 2003/98/ԵԽ հրահանգի ըմբռնմամբ 

(այսուհետ՝ 2003/98 հրահանգ), 

բ) Եվրոպական Միությունից դուրս գտնվող պետական իշխանությունները, 

որոնք միացել են ստորագրման ցանկացած պաշտոնական գործընթացի միջոցով 

Տարածաշրջանային ցանկացած դաշնագրի3, 

այսուհետ՝ «ստորագրող կողմ» և  

գ) Եվրոպական Միության սահմաններում կամ դրանից դուրս գտնվող ենթաազգային 

պետական իշխանությունները կամ շահույթ չհետապնդող այլ կազմակերպություններ, որոնք 

միացել են Տարածաշրջանային դաշնագրերին որպես աջակցող մարմիններ4՝ ստորագրող 

կողմերին հատուկ աջակցություն ցուցաբերելու և վերջիններիս Դաշնագրի տվյալները Իմ 

Դաշնագրում զեկուցելիս օգնելու համար:  

այսուհետ՝ «աջակցող մարմիններ», և 

դ) Լիազոր գործընկերները, որոնք ենթակա են իրենց գործունեության նկատմամբ կիրառվող 

կանոններին:  

2. Դաշնագրի տվյալները Եվրոպական հանձնաժողովին են ներկայացվում Իմ Դաշնագրի 

միջոցով՝ թույլ տալով Դաշնագրի տվյալների ուղղակի փոխանցումը Եվրոպական 

հանձնաժողովին կամ վերջինիս լիազոր գործընկերներին:  

 

3. Դաշնագրի տվյալները պետք է փոխանցվեն Եվրոպական հանձնաժողովին և վերջինիս 

լիազոր գործընկերներին կամավոր հիմքերով, ինչպես որ սահմանված է ստորագրման 

                                                           
2 Տե՛ս բաց տվյալների միջազգային խարտիան: https://opendatacharter.net/principles/. 

3 Օրինակ՝ Քաղաքապետերի Դաշնագիր՝ Եվրոպան, ստորագրման գործընթացը նկարագրված է այստեղ: 

https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html 

4 Օրինակ՝ Քաղաքապետերի Դաշնագիր՝ Եվրոպայի շրջանակներում գործող այսպես կոչված 

«Հասմակարգողները» կամ «Աջակիցները» 

https://opendatacharter.net/principles/
https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html
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գործընթացով և նկարագրված «Հաշվետվության շրջանակով»5: Ստորագրող կողմերը և 

աջակցող մարմինները պատասխանատվություն են կրում Եվրոպական հանձնաժողովի և 

վերջինիսի լիազոր գործընկերների հետ Դաշնագրի տվյալների փոխանակման 

օրինականության համար, որն արվում է համապատասխանելու համար՝ 
 

 2003/98 հրահանգի 4-րդ հոդվածով սահմանված ԵՄ անդամ պետությունների 

մուտքի ռեժիմին այն դեպքում, երբ Դաշնագրի տվյալների աղբյուրը ԵՄ-ն է: 

 ԵՄ ստորագրող կողմ չհանդիսացող և աջակցող մարմինների համար 

նախատեսված տվյալների մուտքի ազգային այլ ռեժիմների: 

 

4. Ստորագրող կողմերը և աջակցող մարմինները պետք է երաշխավորեն Դաշնագրի 

տվյալների բարձր որակը, ճշգրտությունը և պարբերական թարմացումը:  

 

5. Եվրոպական հանձնաժողովի ծառայությունները և դրանց լիազոր գործընկերները կարող 

են ընդհանուր որակի հետագա բարելավման համար Դաշնագրի տվյալներում 

իրականացնել հետևյալ փոփոխությունները. 

 

 վերացնել սխալները կամ անկանոնությունները, 

 ավելացնել նոր մասեր կամ գործառնական հնարավորություններ6: 

 

3. Դաշնագրի տվյալների օգտագործումը 

Եվրոպական հանձնաժողովի ծառայությունների կողմից 

 

 

1. Դաշնագրի տվյալները որակի զննումից հետո հոդված 1.6-ին համապատասխան կարող են 

հրապարակվել և պարբերաբար թարմացվել որպես տվյալների բաց բազա: 

2. Դաշնագրի տվյալները կարող են տրամադրվել հանրությանը պատճենների 

հրապարակմամբ (տպագրված կամ էլեկտրոնային): 

3. Դաշնագրի տվյալները կարող են նաև հաղորդվել հանրությանը (համացանցի միջոցով կամ 

այլ կերպ), ներառյալ «բաց տվյալների» պորտալների և սխեմաների միջոցով, այդ թվում 

նաև առկա տվյալների բազաներում և ինդեքսներում, ինչպես նաև այլ տվյալների հետ 

միավորելու միջոցով:  

4. Վերը նշված 1-ին, 2-րդ և 3-րդ կետերի համաձայն, Դաշնագրի տվյալները, դրա առանձին 

մասերը, համակցությունները կամ տարբեր իլյուստրացիաները պետք է հասանելի լինեն՝ 

                                                           
5 Տես Իմ Դաշնագրի տեղեկատու նյութը (այն է՝ Դաշնագրի հաշվետվության ձևանմուշը և դրան առնչվող 

հաշվետվությունների ուղեցույցը): https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html 

6 Օրինակ՝ Տարածքային միավորների նոմենկլատուրան վիճակագրության համար (NUTS) ստանդարտի 

մակարդակները, Ջեռուցման ժամանակաշրջանի ջերմաստիճան-օրերը (HDD) և այլն:  

https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html


   

 

5 

 

 հանրության համար անվճար, 

 երրորդ կողմերին կոմերցիոն և ոչ կոմերցիոն օգտագործման համար: 

 

Դաշնագրի տվյալների ստացողներից պահանջվում է հղում կատարել և տեսանելիորեն նշել Իմ 

Դաշնագիրը որպես Դաշնագրի տվյալների աղբյուր:  

 

4. Տվյալների օգտագործումը լիազոր գործընկերների կողմից 

 

1. Միայն Տարածաշրջանային դաշնագրերը ղեկավարող Եվրոպական հանձնաժողովի 

ծառայությունները կարող են նշանակել լիազոր գործընկերներին: Նրանց 

համապատասխան թույլտվությունների ծավալը կարող է փոփոխվել Եվրոպական 

հանձնաժողովի այս ծառայությունների որոշումներին համապատասխան:  

 

2. Լիազոր գործընկերները պարտավոր են հետևել Եվրոպական հանձնաժողովի հետ ձեռք 

բերված համաձայնագրերին, տվյալների սույն քաղաքականության կիրառելի կանոններին, 

ԵՄ և ազգային համապատասխան օրենքներին7: 
 
 

3. Լիազոր գործընկերները Դաշնագրի տվյալների նկատմամբ կարող են իրականացնել 

հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը.  

ա) հետագա վերլուծության համար այն հասանելի դարձնել իրենց աշխատակազմի և այն 

անձանց ու կազմակերպությունների համար, որոնք աշխատում են վերջիններիս համար,  

բ) տեղադրել, պահպանել/ արխիվացնել, վերբեռնել, 

գ) կարգավորել, կուտակել, միավորել, վերականգնել, 

դ) բազմացնել, վերարտադրել ամբողջապես կամ մասամբ և անսահմանափակ քանակի 

պատճեններով, 

ե) կարճացնել, ամփոփել, 

զ) ավելացնել նոր տարրեր, ինչպիսիք են մետատվյալները կամ հարակից տվյալները, 

լեգենդը, ամփոփագիրը, գծապատկերները, ենթագրերը և այլն, 

է) առանձնացնել մի մասը կամ բաժանել մասերի,  

թ) թարգմանել այլ լեզուներով, 

ժ) վերամշակել և շտկել:  
 

4. Լիազոր գործընկերների ցանկը ներկայացված է Հավելված II-ում:  

 

 

 

5. Դաշնագրի գաղտնի տվյալներ 

 

1. Որպես շեղում 3-րդ հոդվածից, ստորագրող կողմերը և լիազոր գործընկերները պետք է 

իրավունք ունենան Եվրոպական հանձնաժողովից կամ վերջինիս լիազոր գործընկերներից 

                                                           
7 Օրինակ՝ տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգը – GDPR (տե՛ս տվյալների սույն 

քաղաքականության «անձնական տվյալների մշակման» կետը):  
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հայցելու սահմանափակել Դաշնագրի տվյալների մշակումը, մասնավորապես հանրային 

տվյալների փոխանակման ազգային կանոնների հիման վրա, այսինքն՝ Դաշնագրի 

տվյալները, որոնց աղբյուրը ԵՄ-ն է և որոնք դուրս են 2003/98 հրահանգի շրջանակներից, 

ինչպես նշված է դրա 1-ին հոդվածի 2-րդ պարբերությամբ կամ ԵՄ անդամ չհանդիսացող 

պետությունների ազգային այլ օրենքներով, այսուհետ՝  «գաղտնի տվյալներ»:  

 

2. Եթե ստորագրող կողմերը կամ աջակցող մարմինները ցանկություն են հայտնում, որ 

Եվրոպական հանձնաժողովը և վերջինիս լիազոր գործընկերները Դաշնագրի որևէ տվյալ 

դիտարկեն որպես գաղտնի, նրանք պետք է այս ցանկության մասին հայտնեն Եվրոպական 

հանձնաժողովին կամ վերջինիս լիազոր գործընկերոջը կամ ուղղակիորեն 

համապատասխան հարթակում (Իմ Դաշնագիրը) կամ ուղարկելով էլ.նամակ հետևյալ 

հասցեով՝  data-policy@eumayors.eu:  

 
 

3. Գաղտնի տվյալները չեն կարող տարածվել կամ տրամադրվել երրորդ անձանց: 

 

4. Գաղտնի տվյալները կարող են օգտագործվել միայն ագրեգացված վերլուծությունների 

համար այնպես, որպեսզի հրապարակված ագրեգացված վերլուծությունները որևէ մարմնի 

կամ կազմակերպության թույլ չտան գտնել գաղտնի տվյալների ծագումը:  

 
 

5. Դաշնագրի տվյալների՝ որպես գաղտնի տվյալներ որակման գործընթացը կարող է 

ապագայում զարգանալ: Այս դեպքում գաղտնի տվյալների նկատմամբ կիրառվող նոր 

կաննոները պետք է տարածվեն միայն նոր գաղտնի տվյալների նկատմամբ, այլ ոչ 

նախկինում տրամադրված գաղտնի տվյալների: Ստորագրող կողմերը պետք է հետևեն 

Դաշնագրի նախաձեռնության կայքին վերջին թարմացումներին ծանոթանալու համար: 

 

6. Տվյալների այս քաղաքականությունը չի հակասում հանրային փաստաթղթեր, 

բնապահպանական տեղեկատվություն մուտք ունենալու մասին (ներառյալ INSPIRE 

հրահանգը) գործող կանոններին կամ նմանատիպ այլ օրենսդրության: 

 
 

7.  Ստորագրող կողմը, համակարգողը կամ աջակիցը, որոնք խնդրել են դասակարգել իրենց 

կողմից ներկայացված Դաշնագրի տվյալների մի մասը որպես գաղտնի տվյալներ, գաղտնի 

տվյալների կարգավիճակի և շրջանակի վերաբերյալ ցանկացած ժամանակ կարող են 

խորհրդակցել Եվրոպական հանձնաժողովի կամ դրա լիազորված գործընկերների հետ 

հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով՝ data-policy@eumayors.eu:  

 

 

6. Անձնական տվյալների մշակում 

 

1. Դաշնագրի տվյալները կարող են պարունակել այնպիսի տեղեկատվություն, ինչպես 

օրինակ անհատների անուններ, էլ. հասցեներ, հեռախոսահամարներ, որոնք ըստ 
Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի (GDPR) համարվում են 

անձնական տվյալներ, 

 

այսուհետ: «անձնական տվյալներ»: 

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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2. Անձնական տվյալները կարող են օգտագործվել միայն Տարածաշրջանային դաշնագրերի 

արդյունավետ կառավարման և ստորագրող կողմերի ու աջակցող մարմինների հետ 

կապերի ապահովման նպատակով:  

 

3. Եվրոպական հանձնաժողովը և վերջինիս լիազոր գործընկերները չեն կարող առանց 

տվյալների սուբյեկտի համաձայնության անձնական տվյալները բացահայտել երրորդ 

կողմի համար: 

 
 

4. Ստորագրող կողմերը և աջակցող մարմինները պատասխանատվություն են կրում 

Եվրոպական հանձնաժողովի հետ անձնական տվյալների օրինական փոխանակման 

համար: Եվրոպական հանձնաժողովը պատասխանատվություն է կրում անձնական 

տվյալները մշակելու համաձայն Եվրոպական Միության ինստիտուտի, մարմինների, 

գրասենյակների և գործակալությունների կողմից անհատական տվյալների մշակման հետ 

կապված ֆիզիկական անձանց պաշտպանության, ինչպես նաև նմանատիպ տվյալների 

ազատ տեղաշարժի վերաբերյալ 2018 թ. հոկտեմբերի 23-ին ընդունված 2018/1725 

կանոնակարգի8: 

 

5. Լիազոր գործընկերները պետք է պատասխանատվություն կրեն անձնական տվյալները 

Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգին (GDPR) համապատասխան 

մշակելու համար9:   

 
 

7. Մտավոր սեփականություն և տվյալների սեփականություն 

 
 

1. Եթե Դաշնագրի տվյալները մտավոր սեփականության պաշտպանության սուբյեկտ են 

հանդիսանում, ստորագրող կողմը կամ օժանդակ մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովին 

է տրամադրում ոչ բացառիկ, փոխհատուցման չենթակա, համաշխարհային լիցենզիա՝ 

իրականացնելու տվյալների այս քաղաքականությամբ Եվրոպական հանձնաժողովի կամ 

վերջինիս անունից Լիազոր գործընկերների կողմից լիզորված բոլոր գործողությունները՝ 

Դաշնագրի տվյալների հիման վրա մտավոր սեփականության պաշտպանության ողջ 

ժամանակահատվածի համար: 

 

                                                           
8 Եվրոպական պառլամենտի և Խոհրդի կողմից 2018 թ. հոկտեմբերի 23-ին ընդունված Միության 

ինստիտուտի, մարմինների, գրասենյակների և գործակալությունների կողմից անհատական տվյալների 

մշակման հետ կապված ֆիզիկական անձանց պաշտպանության, ինչպես նաև նմանատիպ տվյալների ազատ 

տեղաշարժի վերաբերյալ 2018/1725 (ԵՄ) Կանոնակարգ, No 45/2001(ԵՀ) Կանոնակարգը և No 1247/2002/EC 

(Եվրոպական տնտեսական տարածքի առնչությամբ գործող տեքստ) որոշումը չեղյալ համարելը, OJ L 295, 

21.11.2018, էջ 39–98: 

9 Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի կողմից անձնական տվյալների մշակման և այդ տվյալների ազատ 

տեղաշարժի առնչությամբ ֆիզիկական անձանց պաշտպանության և նմանատիպ տվյալների ազատ 

տեղաշարժի մասին  2016 թ. ապրիլի 27-ին ընդունված (ԵՄ) 2016/679 կանոնակարգը, ինչպես նաև 95/46/ ԵԽ 

(Տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգ) (Եվրոպական տնտեսական տարածքի 

առնչությամբ գործող տեքստ) հրահանգի ուժը կորցրած ճանաչումը: OJ L 119, 4.5.2016, էջ 1–88:  
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2. Դաշնագրի տվյալների սեփականությունը, եթե այդպիսին գոյություն ունի, մնում է 

Ստորագրող կողմերի, աջակցող մարմինների և տվյալների այլ սեփականատերերի 

շրջանակում և չի փոխանցվում Եվրոպական հանձնաժողովին կամ վերջինիս լիազոր 

գործընկերներին:  

 
 

 

8. Ուժի մեջ մտնելը, կիրառումը և դադարեցումը 

 

1. Տվյալների սույն քաղաքականությունը փոխարինում է Քաղաքապետերի Դաշնագիր 

նախաձեռնության գաղտնիության նախկին քաղաքականությանը10 և կիրառելի է 

ստորագրող կողմի կամ աջակցող մարմնի կողմից Իմ Դաշնագրի միջոցով մուտքագրված 

Դաշնագրի տվյալների նկատմամբ մուտքագրման պահից, ինչպես նաև ստորագրող 

կողմերի և աջակցող մարմինների կողմից Իմ դաշնագրի միջոցով նախկինում 

մուտքագրված Դաշնագրի տվյալների նկատմամբ՝ հետադարձ ուժով:  

2. Տվյալների սույն քաղաքականությունը համարվում է ընդունված ստորագրող կողմի կամ 

աջակցող մարմնի կողմից վերջինս արդյունավետ կերպով ստանալուց մեկ ամիս անց, եթե 

ստորագրող կողմը կամ աջակցող մարմինը որոշում չի կայացնում դուրս գալու տվյալների 

քաղաքականությունից: Տվյալների քաղաքականությունը արդյունավետ կերպով ստացված 

է համարվում, երբ ստացվում է Քաղաքապետերի Դաշնագիր՝ Եվրոպայի 

քարտուղարության նամակը՝ ուղղված ստորագրող կողմի կամ աջակցող մարմնի կողմից 

տրամադրված կոնտակտային անձի էլ. հասցեին: Եթե էլ. հասցեն հասանելի չէ, ապա 

նամակը համարվում է արդյունավետ կերպով ստացված, եթե Քարտուղարությունը այն 

ուղարկում է ստորագրող կողմի կամ աջակցող մարմնի կողմից տրված էլ. հասցեին՝ 

տրամադրված ավտոմատ կամ անձնական պատասխան էլ. նամակով:  

Եթե Ստորագրող կողմը կամ աջակցող մարմինը տվյալների քաղաքականությունից դուրս 

գալու որոշում են կայացնում, Եվրոպական հանձնաժողովը և ստորագրող կողմը կամ աջակցող 

մարմինը պետք է լավագույն ջանքերը գործադրեն՝ ստորագրող կողմի կամ աջակցող մարմնի 

կողմից բարձրացված մտահոգությունները պարզելու և լուծում գտնելու համար, որը թույլ կտա 

ստորագրող կողմին մնալ համապատասխան Տարածաշրջանային դաշնագրի մասը: Այս 

գործընթացը կարող է տևել ոչ ավելի, քան 3 ամիս:  

3. Եվրոպական հանձնաժողովին կամ վերջինիս լիազոր գործընկերներին համապատասխան 

Տարածաշրջանային դաշնագրին միանալուց հետո տրամադրված անձնական տվյալները 

շարունակում են դիտարկվել որպես այդպիսին:  

4. Եթե ստորագրող կողմը կամ աջակցող մարմինը որպես ստորագրող կողմ դադարեցնում է 

համապատասխան Տարածաշրջանային դաշնագրին իր անդամակցությունը, ապա 

Տվյալների քաղաքականության կիրառումը դադարեցվում է: Անդամակցության 

դադարեցման պարագայում Ստորագրող կողմը կամ աջակցող մարմինը կարող է 

պահանջել ջնջել իր անձնական էջը համապատասխան տարածաշրջանային դաշնագրի 

հանրային կայքից: Մինչ դադարեցումը ստորագրող կողմի կամ աջակցող մարմնի կողմից 

                                                           
10  https://www.covenantofmayors.eu/legal.html 

https://www.covenantofmayors.eu/legal.html
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տրամադրված տվյալները ենթակա են Տվյալների քաղաքականությանը և կարող են 

շարունակել օգտագործվել Եվրոպական հանձնաժողովի կամ վերջինիս լիազոր 

գործընկերների կողմից՝ համաձայն տվյալների քաղաքականության, առանց 

ժամանակային սահմանափակումների, մասնավորապես, եթե դրանք համախմված կամ այլ 

կերպ զուգակցված են ստորագրող այլ կողմերի կամ աջակցող մարմինների կողմից 

տրամադրված Դաշնագրի տվյալների հետ, որոնք չեն դադարեցրել իրենց 

անդամակցությունը: 

 

Կախված հանգամանքներից՝ Դաշնագրի տվյալների նկատմամբ մտավոր սեփականության 

իրավունքներն ուժի մեջ են մնում մինչև Դաշնագրի տվյալների իրավական 

պաշտպանության ավարտը:  

 

5. Տվյալների այս քաղաքականությունը կարող է ենթարկվել հետագա փոփոխությունների: 

Այդ դեպքում ստորագրող կողմը կամ աջակցող մարմինը պետք է պատշաճ կերպով 

տեղեկացվեն, որը կարող է ներառել էլ. նամակը կամ համապատասխան 

տարածաշրջանային դաշնագրի կայքում արված ծանուցումները, և նմանատիպ 

փոփոխություններին դեմ լինելու պարագայում իրավունք՝ դուրս գալու տվյալների 

քաղաքականությունից:  

 

9. Իրավական հիմքեր և հրաժարում 

 

1. Ստորագրող կողմերը և աջակցող մարմինները ինքնակամ պարտավորվածություն են կրում 

Տարածաշրջանային դաշնագրերի առաջ: Վերջիններիս և Եվրոպական հանձնաժողովի 

միջև հարաբերությունները մեկնաբանվում են Եվրոպական Միության մասին 

պայմանագրի 4-րդ հոդվածի 3-րդ պարբերության անկեղծ համագործակցության սկզբունքի 

լույսի ներքո, որի համաձայն Եվրոպական Միությունը և անդամ երկրները, փոխադարձ 

լիակատար հարգանքի հիման վրա, աջակցում են միմյանց պայմանագրից բխող խնդիրների 

իրականացման գործում: Եվրոպական Միությունը ԵՄ օրենսդրության շրջանակներում 

կախված է ազգային պետական կառավարման մարմիններից սեփական 

քաղաքականության իրականացման և ԵՄ պայմանագրերով սահմանված նպատակներին 

հասնելու համար: 

2. Շահագրգիռ ցանկացած անձ, օրինակ՝ ակադեմիական, գիտական և հոտազոտական 

շրջանակները, կարող են սեփական նպատակների համար օգտագործել Դաշնագրի 

հրապարակված տվյալները (բացառությամբ անձնական տվյալների): Եվրոպական 

հանձնաժողովը, դրա լիազոր գործընկերները, ստորագրող կողմերը և աջակցող 

մարմինները պատասխանատվություն չեն կրում Դաշնագրի՝ հանրամատչելի դարձված 

տվյալների որակի և օգտագործման հետևանքների համար:  
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ 

I Քաղաքապետերի համաշխարհային դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի. 

պատմությունը և կառուցվածքը 

 

Եվրոպական հանձնաժողովը մեկնարկել է Քաղաքապետերի Դաշնագիրը 2008 թ.՝ ԵՄ-ում 

տեղական մակարդակում իրականացվող գործողոությունների միջոցով մինչև 2020 թ. 

Էներգիայի և կլիմայի բնագավառում ԵՄ քաղաքականության նպատակների իրականացումը 

խթանելու համար: Շարժումն արագորեն աճեց և 2015 թվականին միաձուլվեց 

Քաղաքապետերը հարմարվում են նախաձեռնությանը՝ դառնալով Քաղաքապետերի դաշնագիր 

հանուն կլիմայի և էներգիայի:  

Զուգահեռաբար, Քաղաքապետերի դաշնագիրն առաջինը տարածվեց ԵՄ Արևելյան և 

Հարավային գործընկերության երկրներում, այնուհետև՝ Ասիայի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի որոշ 

մասերում, միաժամանակ որոշ Տարածաշրջանային դաշնագրեր ստեղծվեցին Եվրոպական 

հանձնաժողովի աջակցությամբ:  

2017 թ. հունվարը նշանավորեց «Քաղաքապետերի համաշխարհային դաշնագրի հանուն 

կլիմայի և էներգիայի»  մեկնարկը11՝ միավորելով քաղաքաների համար աշխարհի խոշորագույն 

երկու նախաձեռնությունները՝ Քաղաքապետերի դաշնագիրը հանուն կլիմայի և էներգիայի և 

Քաղաքապետերի համաձայնագիրը: Այսօր այն ներկայացնում է էներգիայի և կլիմայի ոլորտում 

աշխարհի ամենամեծ նախաձեռնությունը՝ հիմնված ներքևից վեր և  քաղաքային կառավարման 

սկբունքների վրա, որը միավորում է ստորագրող քաղաքապետարաններ աշխարհի բոլոր 

մայրցամաքներից:  

Քաղաքապետերի համաշխարհային դաշնագիրը հանուն կլիմայի և էներգիայի կառուցված է 

որպես՝ 

- Տարաշածրջանային և ազգային դաշնագրեր, որոնք գործում են որպես 

Համաշխարհային դաշնագրի տեղական «գլուխներ»՝ հիմնվելով Եվրոպական 

Միությունում և դրա սահմաններից դուրս ձեռք բերված փորձի վրա: Յուրաքանչյուր 

տարածաշրջանային դաշնագիր կառավարվում է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 

ֆինանսավորվող Քարտուղարության կողմից, որն ամենօրյա ծառայություններ է 

մատուցում համապատասխան տարածաշրջանի կամ երկրի ստորագրող և աջակցող 

մարմիններին12:  

                                                           
11 https://www.globalcovenantofmayors.org/ 

12 Օրինակ՝ Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Եվրոպան վերաբերում է Քաղաքապետերի համաշխարհային 

դաշնագրի եվրոպական գլխին. այն միավորում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, որոնք 

ինքնակամ հանձն են առնում Եվրոպայում ԵՄ կլիմայի և էներգետիկ նպատակների իրագործումը և դրանց 

գերազանցումը: Այն աջակցություն է ստանում Բրյուսելում տեղակայված Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ 

Եվրոպայի գրասենյակի կողմից, որն իր հերթին աջակցություն է ստանում Եվրոպական հանձնաժողովի 

կողմից:  

https://www.globalcovenantofmayors.org/
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- Քաղաքապետերի համաշխարհային դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի, որը 

միավորում է նախկինում նշված և Քաղաքապետերի համաշխարհային դաշնագրի 

քարտուղարության և վերջինիս գործընկերների կողմից աջակցություն ստացող 

տարածաշրջանային և ազգային Դաշնագրերը:  

 

 

II  Լիազոր գործընկերներ 

 

- ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող տարածաշրջանային դաշնագրերի քարտուղարությունները 

տարածաշրջանում ստորագրող կողմերին և աջակցող մարմիններին ծառայությունների 

լայն շրջանակ տրամադրող առաջնային սուբյեկտներն են: Տարածաշրջանային 

դաշնագրերի քարտուղարությունները տարածաշրջանային մակարդակում հավաքում, 

պահպանում, վերլուծում, մտապատկերում և հրապարակում են Դաշնագրի տվյալները՝ 

համապատասխան անձնական տվյալների և գաղտնի տվյալների առնչությամբ այս 

փաստաթղթում սահմանված իրենց պարտավորություններին: Ի հավելումն,   

Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Եվրոպայի քարտուղարությանը հանձնարարված է 

Եվրոպական հանձնաժողովի ծառայությունների անունից վարելու և կառավարելու Իմ 

Դաշնագիրը, Դաշնագրի տվյալները մշտական և կայուն եղանակով հրապարակայնորեն 

հասանելի դարձնելու, ինչպես նաև երաշխավորելու իր նշանակված սերվերներում պահվող 

բոլոր  տվյալների անվտանգությունը:  

 

- Հանուն կլիմայի և էներգիայի քաղաքապետերի համաշխարհային դաշնագրի 

քարտուղարությունը խթանում է համաձայնեցվածությունը, բացահայտում է 

ներգրավվածության սիներգիաները, հեշտացնում է Տարածաշրջանային դաշնագրերի և 

կլիմայի ոլորտում տեղական մակարդակում իրականացվող գործողություններին աջակցող 

կազմակերպությունների միջև լավագույն փորձի փոխանակումը, ինչպես նաև աջակցում է 

Տարածաշրջանային դաշնագրերի քարտուղարությունների ջանքերին: Օժանդակող այս 

դերում և Եվրոպական հանձնաժողովի ծառայությունների անունից, Համաշխարհային 

դաշնագրի քարտուղարությունը կարող է ստորագրող կողմերի գործողություններն առավել 

տեսանելի դարձնելու համար համալրել Եվրոպական հանձնաժողովի միացյալ 

հետազոտական կենտրոնի և/կամ Տարածաշրջանային դաշնագրի քարտուղարությունների 

աշխատանքները՝ Դաշնագրի տվյալների հավաքածուները վերլուծելու, համախմբելու, 

և/կամ հրապարակելու միջոցով՝ բացառելով տվյալների այս քաղաքականության 6-րդ 

հոդվածով նկարագրված անձնական տվյալները:  

 


