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MyCovenant - მონაცემთა პოლიტიკა 

 

1. მონაცემთა პოლიტიკის მიზანი და სფერო 

1. 2008 წელს ევროკომისიამ საფუძველი ჩაუყარა მერების შეთანხმებას, ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოების მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის პოლიტიკის დაგეგმვასა და 

განხორციელებაში გაძლიერებასა და მხარდაჭერისათვის.  ეს ინიციატივა დროთა განმავლობაში 

გავრცელდა მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში,  რამაც ინიციატივის რეგიონალიზაცია 

გამოწიწვია, თუმცა თითოეულ რეგიონალურ სამდივნოებს ცენტრალური სამდივნო უწევს 

დახმარებას, ხოლო მათ ფინანსირებას ევროკომისია უზრუნველყოფს.   

შემდგომში: „რეგიონული შეთანხმებები“ 

2. რეგიონულმა შეთანხმებებმა ჩამოაყალიბა, მერების გლობალური  შეთანხმება 

კლიმატისა და ენერგეტიკისთვის -  ქალაქებისა და ადგილობრივი მთავრობების საერთაშორისო 

ალიანსი, რომელთაც აქვთ საერთო გრძელვადიანი ხედვა გაზარდონ  ამბიციური, გაზომვადი 

კლიმატური და ენერგეტიკული ინიციატივები, რაც შექმნის ინკლუზიურ, სამართლიან, 

დაბალემისიურ და კლიმატისადმი მედეგ მომავალს, ხელს შეუწყობს პარიზის შეთანხმების 

ამოცანების მიღწევას და ამ ამოცანების გაფართოებას.   

შემდგომში: “გლობალური შეთანხმება”. 

გლობალური შეთანხმების სტრუქტურის დეტალები და მისი სხვადასხვა რეგიონული და 

ეროვნული მოდიფიკაციები მოცემულია I დანართში.     

3. მონაცემთა პოლიტიკა აყალიბებს წესებს, რომელსაც ევროკომისია იყენებს რეგიონული 

შეთანხმებების კონტექსტში ადგილობრივი და რეგიონული ორგანოებისა და სხვა 

ორგანიზაციების მონაცემთა შეგროვების, დამუშავების, გაზიარებისა და გამოქვეყნების 

მიზნით,  

შემდგომში “მონაცემთა პოლიტიკა”. 

4. რეგიონული შეთანხმებების განხორციელების პროცესში, ევროკომისია, სხვა საკითხებთან 

ერთად, უზრუნველყოფს ინფორმაციის შეგროვებას, დამუშავებას, გაზიარებასა და 

გამოქვეყნებას შემდეგ საკითხებზე:   

- კლიმატისა და ენერგეტიკის სტრატეგია ადგილობრივ დონეზე (ხედვა, მიზნეები და 

ვალდებულებები, ადმინისტრაციული სტრუქტურა, პერსონალის შესაძლებლობები, 

დაინტერესებული მხარეების ჩართულობა, ბიუჯეტი), განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, 

რომლებიც ასახულია სამოქმედო გეგმებში;   

- ენერგიის საბოლოო მოხმარების და წარმოებული ენერგიის რაოდენობა და მასთან 

დაკავშირებული CO2-ის  (ან სათბურის გაზების) ემისიის რაოდენობა 
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ენერგორესურსებისა და სექტორების მიხედვით, საბაზისო წლის და მონიტორინგის 

წლების განმავლობაში;  

- კლიმატთან დაკავშირებული ძირითადი მოწყვლადობა, საფრთხეები, ზემოქმედება და 

რისკების შეფასება, 

- კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული შედეგების შერბილებისა და კლიმატის 

ცვლილებებთან შეგუების ძირითადი ღონისძიებები, ასევე, მათი განხორციელებისთვის 

საჭირო ხარჯები და ვადები, დაინტერესებული მხარეები და სავარაუდო 

ზემოქმედებები 

შემდგომში: „შეთანხმების მონაცემები“ 

 

5. შეთანხმების მონაცემების შეგროვება ხდება პაროლით დაცული პლატფორმის მეშვეობით,  

შემდგომში: “MyCovenant”,  

ხელმისაწვდომია რეგიონული შეთანხმებების საჯარო ვებგვერდებზე1.  

6. შეთანხმების მონაცემები შეიძლება გამოქვეყნდეს რეგიონული შეთანხმებების 

ვებგვერდებზე, ასევე, ევროკავშირის  მონაცემთა ღია პორტალზე 

(https://data.europa.eu/euodp/en/home) ან ევროკომისიის ვებგვერდზე (e.g. 

https://ec.europa.eu/jrc/en). 

7. ევროკომისიის ერთობლივი კვლევის ცენტრი მონაცემთა შეფასებას ახდენს 

ინდივიდუალურ სამოქმედო გეგმების (ეგრეთ წოდებული მდგრადი ენერგეტიკის (და 

კლიმატის) სამოქმედო გეგმები(მე(კ)სგ - SE(C)AP) შეფასების, კარგი პრაქტიკის 

დემონსტრირების და მიღებული შედეგების გაანალიზების მიზნით.  

8. რეგიონული შეთანხმებებისა და გლობალური შეთანხმების კონტექტში, ევროკომისია 

თანამშრომლობს ევროკომისიის სერვისების (European Commission Services) მიერ 

უფლებამოსილ პარტნიორ დაწესებულებებთან, ასოციაციებთან, კონსულტანტებთან და 

კომპანიებთან,   

შემდგომში: “უფლებამოსილი პარტნიორები”.  

უფლებამოსილ პარტნიორთა სია, ინფორმაციის გაცვლის ფარგლების აღწერითა და 

უფლებამოსილი პარტნიორების მონაცემთა სტრატეგიებზე მითითებებით, მოცემულია II 

დანართში.    

9. ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, შეთანხმების მონაცემები „ღია მონაცემებად“ არის 

მიჩნეული.  ეს ნიშნავს, რომ შეთანხმების მონაცემები უნდა იყოს ღია (ქვეყნდება და 

ხელმისაწვდომია გამოსაყენებლად როგორც კომერციული, ისე არაკომერციული 

                                                           
1 MyCovenant-ის მიზნობრივი გვერდი: 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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მიზნებისთვის), დროული, დეტალური, ხელმისაწვდომი და გამოყენებადი, 

ურთიერთშედარებითი და ურთიერთთავსებადი.  მან ხელი უნდა შეუწყოს მმართველობას, 

მოქალაქეთა ჩართულობას, ინკლუზიურ განვითარებასა და ინოვაციებს2. 

 

 

2. შეთანხმების მონაცემთა წყაროები და ხარისხი  

1. შეთანხმების მონაცემთა წყაროებია:  

a) ევროკავშირის სახელმწიფო ორგანოები, საჯარო სექტორის ინფორმაციის ხელახალი 

გამოყენების შესახებ ევროკავშირის 2003/98/EC დირექტივის შესაბამისად (შემდგომში, 

დირექტივა 2003/98);  

b) ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ მდებარე სახელმწიფო ორგანოები;  

რომლებიც რომელიმე რეგიონული შეთანხმების მონაწილენი გახდნენ ხელმოწერის 

ოფიციალური პროცესის გავლით3,  

შემდგომი: “ხელმომწერი მხარეები”; და 

c) სუბნაციონალური საჯარო ორგანოები ან სხვა არამომგებიანი ორგანიზაციები, რომლებიც 

ევროკავშირის ფარგლებში ან მის გარეთ მდებარეობენ და რეგიონულ შეთანხმებებზე 

მხარდამჭერი ორგანოების4 სტატუსით არიან მიერთებული, კონკრეტულ დახმარებას 

უწევენ ხელმომწერ მხარეებს და ეხმარებიან მათ ‘MyCovenant’-ზე შეთანხმების მონაცემთა 

წარდგენაში,   

შემდგომში ”მხარდამჭერი ორგანოები”; და 

d) უფლებამოსილი პარტნიორები  მათი საქმიანობისთვის დადგენილ წესებს 

ექვემდებარებიან.  

2. ევროკომისიისთვის შეთანხმების მონაცემების წარდგენა ხდება „MyCovenant“-ის 

მეშვეობით, რომელიც ევროკომისიისთვის ან მისი უფლებამოსილი პარტნიორებისთვის 

შეთანხმების მონაცემთა პირდაპირი გადაცემის საშუალებას იძლევა.      

                                                           
2 იხ. ღია მონაცემების საერთაშორისო ქარტის: https://opendatacharter.net/principles/.  

3 მაგალითად, ევროპის რეგიონის მერების შეთანხმებისთვის (Covenant of Mayors – Europe) ხელმოწერის 

პროცესი ამ ბმულზე არის აღწერილი: https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html 

4 მაგალითად: ეგრეთ წოდებული „კოორდინატორები“ და „მხარდამჭერები“ევროპის რეგიონის მერების 

შეთანხმების ფარგლებში  

https://opendatacharter.net/principles/
https://www.covenantofmayors.eu/join/join-as-a-signatory.html
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3. ევროკომისიისთვის და მისი უფლებამოსილი პარტნიორებისთვის შეთანხმების მონაცემთა 

გაზიარება ნებაყოფლობით საფუძველზე ხდება, ხელმოწერის პროცესით დადგენილი 

პირობების შესაბამისად, რომელიც აღწერილია განყოფილებაში „ანგარიშგებისწესები“5. 

ხელმომწერი მხარეები და მხარდამჭერი ორგანოები პასუხისმგებელი არიან ევროპის 

კომისიასთან და მის უფლებამოსილ პარტნიორებთან შეთანხმების მონაცემების 

მართლზომიერ გაზიარებაზე, რაც შესაბამისობაშია:   

i. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ხელმისაწვდომობის რეჟიმთან, რომელიც 

დადგენილია 2003/98 დირექტივის მე-4 მუხლით, იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმების 

მონაცემების წარმოშობის ადგილი არის ევროკავშირი;   

ii. ეროვნულ მონაცემებზე წვდომის სხვა რეჟიმებთან - ევროკავშირის არაწევრი 

ხელმომწერი მხარის და მხარდამჭერი ორგანოს შემთხვევაში. 

 

4. ხელმომწერი მხარეები და მხარდამჭერი ორგანოები  კარგი ხარისხის, ზუსტ და 

რეგულარულად განახლებულ შეთანხმების მონაცემებს უზრუნველყოფენ.  

5. ევროკომისიის სერვისებს და სხვა უფლებამოსილ პარტნიორებს, საერთო ხარისხის 

შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, შემდეგი ცვლილებების შეტანა შეუძლიათ შეთანხმების 

მონაცემებში: 

i. შეცდომის ან უზუსტობის გასწორება; 

ii. ახალი ნაწილების ან ფუნქციური შესაძლებლობების დამატება6. 

 

 

 

3. შეთანხმების მონაცემთა გამოყენება ევროკომისიის სერვისების მიერ  

1. 1.6 მუხლის შესაბამისად, შეთანხმების მონაცემები, ხარისხის შეფასების შემდეგ, შეიძლება 

გამოქვეყნდეს და რეგულარულად განახლდესმონაცემთა ღია ფორმატში , და 

გამოყენებული იქნას როგორც საინფორმაციო პირველწყარო მომავალი 

პუბლიკაციებისათვის და მონაცემთა გავრცელებისთვის. 

2. შეთანხმების მონაცემები შეიძლება საჯაროდ გავრცელდეს ასლების გამოქვეყნების 

მეშვეობით (ნაბეჭდი ან ელექტრონული სახით).  

3. „შეთანხმების მონაცემები“ შეიძლება ფართო საზოგადოებასაც მიეწოდოს (ინტერნეტის ან 

სხვა საშუალებების გამოყენებით), „ღია მონაცემების“ პროტალების და სქემების მეშვეობით, 

                                                           
5 იხ. „MyCovenant“-ის მასალები (მაგ., შეთანხმების ანგარიშგების ნიმუში და მასთან დაკავშირებული 

ანგარიშგების გაიდლაინები): https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html 

6 მაგალითად: ტერიტორიული ერთეულების ნომენკლატურა სტატისტიკის (NUTS) გათბობის გრადუს-დღე 

(HDD), და სხვ.  

https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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არსებული მონაცემთა ბაზებისა და ინდექსების ჩათვლით; ასევე შესაძლებელია მათი 

შერწყმა სხვა მონაცემებთან. 

4. ხემოთ მოცემული 1-ლი, მე-2 და მე-3 პუნქტებიდან გამომდინარე, შეთანხმების მონაცემები, 

მისი ელემენტები, კომბინაციები ან სხვადასხვა ილუსტრაციები შეიძლება ხელმისაწვდომი 

იყოს 

i. საჯაროდ, საფასურის გარეშე 

ii. მესამე მხარეებისთვის, კომერციული ან არაკომერციული გამოყენებისთვის.  

 

შეთანხმების მონაცემთა მიმღებ მხარეებს მოეთხოვებათ თვალსაჩინოდ მიუთითონ, რომ 

შეთანხმების მონაცემთა წყარო არის „MyCovenant“. 

 

4. მონაცმებთა გამოყენება უფლებამოსილი პარტნიორების მიერ 

1. უფლებამოსილი პარტნიორების დასახელება შეუძლია მხოლოდ ევროკომისიის სერვისებს, 

რომელიც რეგიონულ შეთანხმებებს მართავს. მათი შესაბამისი ნებართვების ფარგლები 

შეიძლება განსხვავებული იყოს, ევროკომისიის სერვისების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების შესაბამისად.    

2. უფლებამოსილი პარტნიორები ევროკომისიასთან დაკავშირებული არიან 

ხელშეკრულებებით, მონაცემთა პოლიტიკის შესაბამისი წესებითა და ევროკავშირისა და 

შიდასახელმწიფო კანონებით7.  

3. უფლებამოსილ პარტნიორს შეუძლია განახორციელოს ქვემოთ მოცემული ერთი ან 

რამდენიმე ოპერაცია შეთანხმების მონაცემებთან მიმართებაში:  

a. შემდგომი ანალიზის მიზნით, საკუთარ პერსონალს ანდა სხვა პირებსა ორგანიზაციებს 

საშუალება მისცეს იმუშონ მათთვის ან მათი სახელით; 

b. ინსტალაცია, შენახვა/დაარქივება, ატვირთვა; 

c. დალაგება, კომპილაცია, კომბინირება, ამოღება; 

d. კოპირება, მთლიანი ან ნაწილობრივი რეპროდუცირება, და განუსაზღვრელი 

რაოდენობით; 

e. შემოკლება, შეჯამება; 

f. ახალი ელემენტების დამატება, როგორიცაა, მეტამონაცემები ან მიბმული მონაცემები, 

ლეგენდა, რეზიუმე, გრაფიკები, ქვესათაურები, და ა.შ.; 

g. ნაწილის ამოჭრა ან ნაწილებად დაყოფა; 

h. სხვა ენებზე თარგმნა; 

i. დამუშავება და ხარვეზების გასწორება.  

                                                           
7 მაგალითად, მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია – GDPR (იხ. ამ მონაცემთა პოლიტიკის ქვეთავი 

„პერსონალური მონაცემების დამუშავება“). 
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4. უფლებამოსილ პარტნიორთა სია მოცემულია II დანართში. 

 

 

5. შეთანხმების მონაცემების კონფიდენციალურობა 

1. მე-3 მუხლიდან გამონაკლისის სახით, ხელმომწერ მხარეებსა და მხარდამჭერ ორგანოებს 

უფლება აქვთ ევროკომისიას ან მის უფლებამოსილ პარტნიორებს მოსთხოვონ შეთანხმების 

მონაცემთა დამუშავების შეზღუდვა, განსაკუთრებით, საჯარო ინფორმაციის გაზიარების 

ეროვნული წესების საფუძველზე, მაგალითად, ევროკავშირში შექმნილი შეთანხმების 

მონაცემები, რომლებიც 2003/98 დირექტივის ფარგლებში ხვდება, როგორც ეს 1-ლი 

მუხლის მე-2 პუნქტში არის ჩამოყალიბებული, ან ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების სხვა 

ეროვნულ ნორმებს ექვემდებარება,  

შემდგომში: „კონფიდენციალური მონაცემები“. 

2. როდესაც ხელმომწერ მხარეებს ან მხარდამჭერ ორგანოებს სურთ, რომ ევროკომისიამ ან 

მისმა უფლებამოსილმა პარტნიორებმა ზოგიერთი შეთანხმების მონაცემები 

კონფიდენციალური მონაცემების სტატუსის შესაბამისად განიხილონ, მათ ამის შესახებ 

ევროკომისიას ან მის უფლებამოსილ პარტნიორს უნდა აცნობონ უშუალოდ მოცემულ 

პლატფორმაზე (MyCovenant), ან შეტყობინება გაუგზავნონ ელ.ფოსტაზე: data-

policy@eumayors.eu. 

3. დაუშვებელია კონფიდენციალური მონაცემების გაზიარება ან გავრცელება რომელიმე 

მესამე მხარესთან. 

4. კონფიდენციალური მონაცემების გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ აგრეგირებული 

ანალიზისთვის, იმგვარად, რომ გამოქვეყნებული აგრეგირებული ანალიზის მიხედვით 

კონფიდენციალური მონაცემების ორიგინალის მიკვლევადობა რომელიმე 

ინდივიდუალურმა პირმა ან ორგანიზაციამ ვერ მოახდინოს. 

5. შეთანხმების მონაცემების კონფიდენციალურად აღიარების პროცედურა შეიძლება 

მომავალში შეიცვალოს.  ასეთ შემთხვევაში, კონფიდენციალურ მონაცემებთან 

დაკავშირებული ახალი წესები უნდა გავრცელდეს მხოლოდ ახალ კონფიდენციალურ 

მონაცემებზე, და არა მანამდე კონფიდენციალურად აღიარებულ მონაცემებზე.  

ხელმომწერმა მხარეებმა ბოლო განახლების შესახებ მითითება უნდა გააკეთონ 

„შეთანხმების“ ინიციატივის ვებგვერდზე. 

6. მონაცემთა ეს პოლიტიკა არ არღვევს საჯარო დოკუმენტებზე და  გარემოსდაცვით 

ინფორმაციაზე (NSPIRE-დირექტივის ჩათვლით) ხელმისაწვდომობის არსებულ წესებს, ან 

სხვა მსგავს კანონმდებლობას. 

7. კონფიდენციალური მონაცემების მდგომარეობისა და მოცულობის შესახებ ნებისმიერ 

დროს შეიძლება კონსულტაციების გამართვა ევროკომისიასთან ან მის უფლებამოსილ 

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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პარტნიორებთან ხელმომწერის, კოორდინატორის ან მხარდამჭერი ორგანოს მიერ, 

რომელმაც, მის მიერ წარდგენილი მონაცემებიდან, ზოგიერთი შეთანხმების მონაცემის 

კლასიფიცირება მოითხოვა, რისთვისაც გამოყენებული უნდა იქნეს ელ.ფოსტა: data-

policy@eumayors.eu.  

6. პერსონალური მონაცემების დამუშავება 

1. შეთანხმების მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ინფორმაციის ისეთ ელემენტებს, 

როგორიცაა, ინდივიდუალური პირის სახელი და გვარი, ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი ან ტელეფონის ნომერი, რომლებიც პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს 

მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) შესაბამისად,  

შემდგომში: “პერსონალური მონაცემები”. 

2. პერსონალური მონაცემების გამოყენება ხდება მხოლოდ რეგიონული შეთანხმებების 

ეფექტიანი მართვის მიზნებისთვის და ხელმომწერ მხარეებთან და ხელშემწყობ 

ორგანოებთან კონტაქტების შენარჩუნებისთვის.  

3. ევროკომისია და მისი უფლებამოსილი პარტნიორები მესამე მხარეებთან არ ამჟღავნებენ 

პერსონალურ მონაცემებს მოცემული მონაცემების სუბიექტების თანხმობის გარეშე.  

4. ხელმომწერი მხარეები და ხელშემწყობი ორგანოები პასუხისმგებელი არიან  პერსონალური 

მონაცემების ევროკომისიასთან გაზიარების მართლზომიერებაზე.  ევროკომისია 

პასუხისმგებელია პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე 2018 წლის 23 ოქტომბერის 

2018/1725 რეგულაციის შესაბამისად, რომელიც ეხება ფიზიკური პირის დაცვას მისი 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების თვალსაზრისით (რომელსაც ახორციელებენ 

ევროკავშირის ინსტიტუტები, ორგანოები, სამსახურები და სააგენტოები) და ასეთი 

მონაცემების თავისუფალ გავრცელებას8.  

5. უფლებამოსილი პარტნიორები პასუხისმგებელი არიან პერსონალური მოანცემების 

დამუშავებზე მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაციის (GDPR) შესაბამისად9. 

 

7. ინტელექტუალური საკუთრება და მონაცემთა მფლობელობა   

                                                           
8 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2018 წლის 23 ოქტომბრის რეგულაცია (EU) 2018/1725 ფიზიკური პირების 

დაცვის შესახებ ევროპის კავშირის ინსტიტუტების, ორგანოების, სამსახურების და სააგენტოების მიერ 

პერსონალური მოანცემების დამუშვების კონტექსტში და ასეთი მოანცემების თავისუფალი მოძრაობის შესახებ; 

და გამაუქმებელი რეგულაცია (EC) No 45/2001 და დადგენილება No 1247/2002/EC (Text with EEA relevance.), 

OJ L 295, 21.11.2018, გვ. 39–98.  

9 ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 27 აპრილის რეგულაცია (EU) 2016/679 ფიზიკურ პირთა დაცვის 

შესახებ პერსონალური მონაცემების დამუშავების კონტექსტში და ასეთი მოანცემების თავისუფალი 

მოძრაობის შესახებ, და გამაუქმებელი დირექტივა 95/46/EC (მოანცემთა დაცვის ზოგადი რეგულაცია) (Text 

with EEA relevance). OJ L 119, 4.5.2016, გვ. 1–88 

mailto:data-policy@eumayors.eu
mailto:data-policy@eumayors.eu
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1. თუ შეთანხმების მონაცემები ინტელექტუალური საკუთრების დაცვას ექვემდებარება, 

ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო, ამის საფუძველზე, ევროკომისიას აძლევს 

არაექსკლუზიურ, უფასო და საყოველთაო ლიცენზიას ყველა მოქმედების 

შესასრულებლად, რომლებიც ევროკომისიის მიერ ან, მისი სახელით, უფლებამოსილი 

პარტნიორების მიერ არის ნებადართული ამ მონაცემთა პოლიტიკის საფუძველზე; ასეთი 

ლიცენზია გაიცემა შეთანხმების მონაცემებზე ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 

მოქმედების მთელი პერიოდის ვადით. 

2. შეთანხმების მონაცემებზე მფლობელობა, ასეთი მფლობელობის არსებობის შემთხვევაში, 

ხელმომწერ მხარეებს, მხარდამჭერ ორგანოებსა და მონაცემთა სხვა მფლობელებს ეკუთვნის, 

და იგი არ გადაეცემა არც ევროკომისიასა და არც მის უფლებამოსილ პარტნიორებს.  

 

8. ძალაში შესვლა, გამოყენება და შეწყვეტა 

1. ამ მონაცემთა პოლიტიკით ხდება მერების შეთანხმების ინიციატივის ადრინდელი 

კონფიდენციალობის პოლიტიკის ჩანაცვლება10 და იგი გამოიყენება შეთანხმების 

მონაცემებისთვის, რომლებიც წარმოდგენილია ხელმომწერი მხარეების ან მხარდამჭერი 

ორგანოების მიერ „MyCovenant“-ის მეშვეობით მათი გადაცემის მომენტიდან, ასევე, 

რეტროაქტიულად ეხება შეთანხმების მონაცემებს, რომლებიც ხელმომწერ მხარეებსა და 

მხარდამჭერ ორგანოებს ჰქონდათ წარდგენლი „MyCovenant“-ის მეშვეობით. .  

2. ეს მონაცემთა პოლიტიკა ხელმომწერი მხარეების ან მხარდამჭერი ორგანოების მიერ 

მიღებულად მიიჩნევა მისი ფაქტიური მიღებიდან 1 თვის შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო მონაცემთა პოლიტიკაზე უარის 

თქმის გადაწყვეტილებას იღებს.  მიღება ძალაში შესულად მიიჩნევა მას შემდეგ, რაც 

ხელმომწერი მხარის ან მხარდამჭერი ორგანოს მიერ განსაზღვრული საკონტაქტო პირი 

ელექტრონულ წერილს მიიღებს ევროპის რეგიონის მერების შეთანხმების (Covenant of 

Mayors – Europe) სამდივნოსგან. თუ ელექტრონული ფოსტის მისამართი მიუწვდომელია, 

მიღება ძალაში შესულად ითვლება მას შემდეგ, რაც სამდივნო ელექტრონულ წერილს 

გააგზავნის ავტომატურად მითითებულ ან პირადად გამოგზავნილ ელექტროულ 

მისამართზე, რომელსაც მას ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო მიაწვდის.  

თუ ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო მონაცემთა პოლიტიკაზე უარის თქმის 

გადაწყვეტილებას მიიღებს, ევროკომისია და ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო 

ყველა ძალისხმევას მიმართავს ხელმომწერი მხარის ან მხარდამჭერი ორგანოს წინაშე 

მდგარი პრობლემის გასარკვევად და გადაწყვეტის გზის მოსაძიებლად, რომელიც 

ხელმომწერ მხარეს შესაბამისი რეგიონული შეთანხმების მონაწილედ დარჩენის 

საშუალებას მისცემს.  ეს პროცესი არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს. 

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

https://www.covenantofmayors.eu/legal.html
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3. შესაბამის რეგიონულ შეთანხმებაზე მიერთებისას ევროკომისიისთვის ან მისი 

უფლებამოსილი პარტნიორებისთვის წარდგენილი პერსონალური მონაცემების 

დამუშავება კვლავ ამ სტატუსის შესაბამისად უნდა გაგრძელდეს. 

4. თუ ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო შესაბამისი რეგიონული შეთანხმების 

წევრობას წყვეტს, წყდება მონაცემთა პოლიტიკის გამოყენება.  წევრობის შეწყვეტის 

შემთხვევაში, ხელმომწერმა მხარემ ან მხარდამჭერმა ორგანომ შეიძლება მოითხოვოს 

შესაბამისი რეგიონული შეთანხმების საჯარო ვებგვერდიდან მისი პროფილის წაშლა. 

ხელმომწერი მხარის ან მხარდამჭერი ორგანოს მიერ წევრობის შეწყვეტამდე წარდგენილი 

შეთანხმების მონაცემები რჩება მონაცემთა პოლიტიკის დაქვემდებარებაში და შეიძლება 

კვლავ იქნეს გამოყენებული ევროკომისიისა და მისი უფლებამოსილი პარტნიორების მიერ 

მონაცემთა პოლიტიკის შესაბამისად, დროში შეზღუდვის გარეშე, განსაკუთრებით, თუ იგი 

აგრეგირებულია ან სხვაგვარად არის კომბინირებული სხვა ხელმომწერი მხარის ან 

მხარდამჭერი ორგანოს შეთანხმების მონაცემებთან, რომლებსაც თავიანთი წევრობა არ 

შეუწყვეტიათ.  

შექმნილი გარემოებებიდან გამომდინარე, შეთანხმების მონაცემებზე ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლების ლიცენზია ძალაში რჩება შეთანხმების მონაცემების სამართლებრივი 

დაცვის დასრულებამდე.   

5. ეს მონაცემთა პოლიტიკა მომავალში შეიძლება შეიცვალოს.  ასეთ შემთხვევაში, ამის შესახებ 

ხელმომწერ მხარეს ან მხარდამჭერ ორგანოს სათანადო საშუალებებით უნდა აცნობონ, 

რომელთა შორისაც შეიძლება იყოს ელექტრონული ფოსტა და შეტყობინებები რეგიონული 

შეთანხმების შესაბამის ვებგვერდებზე, და უნდა არსებობდეს უარის თქმის უფლება, თუ 

ხელმომწერი მხარე ან მხარდამჭერი ორგანო ასეთი ცვლილებების წინააღმდეგია.  

 

9. სამართლებრივი საფუძვლები და პასუხისმგებლობის მოხსნა 

1. ხელმომწერი მხარეები და მხარდამჭერი ორგანოები ნებაყოფლობით იღებენ რეგიონული 

შეთანხმებების შესრულების ვალდებულებას.  მათსა და ევროკომისიას შორის 

ურთიერთობის განმარტება უნდა მოხდეს გულახდილი თანამშრომლობის პრინციპის 

ფონზე, რომელიც ევროკავშირის ხელშეკრულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით არის 

დადგენილი, რომლის შესაბამისადაც ევროკავშირი და მისი წევრი სახელმწიფოები, სრული 

ურთიერთპატივისცემით, ერთმანეთს ეხმარებიან ხელშეკრულებიდან მომდინარე 

ამოცანების შესრულებაში.  ევროკავშირი დამოკიდებულია ეროვნული სახელმწიფო 

ადმინისტრაციების მოქმედებებზე, ევროკავშირის კანონმდებლობის კონტექსტში, მისი 

პოლიტიკის რეალიზაციისა და მისი მიზნების მიღწევისთვის, როგორც ეს ევროკავშირის 

ხელშეკრულებაში არის გათვალისწინებული. 

2. ნებისმიერ დაინტერესებულ დაწესებულებას - მაგ., საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და 

კვლევით საზოგადოებებს - გამოქვეყნებული შეთანხმების მონაცემების (პერსონალური 

მონაცემების გარდა) გამოყენება შეუძლიათ თავიანთი მიზნებისთვის.  ევროკომისია, მისი 

უფლებამოსილი პარტნიორები, ხელმომწერი მხარეები და მხარდამჭერი ორგანოები არ 



   

 

10 

 

არიან პასუხისმგებელი  საჯაროდ ხელმისაწვდომ შეთანხმების მონაცემთა ხარისხზე და 

გამოყენების შედეგებზე.  

დანართები 

 

I მერების გლობალური შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკისათვის  -ისტორია და 

სტრუქტურა  

ევროკავშირმა მერების შეთანხმების განხორციელება 2008 წელს დაიწყო, ევროკავშირის 

ენერგეტიკისა და კლიმატის 2020 მიზნების რეალიზებისთვის ხელშეწყობის მიზნით, ევროკავშირის 

ფარგლებში ადგილობრივ დონეზე მოქმედებათა განხორციელების მეშვეობით.  მოძრაობა სწრაფად 

გაფართოვდა და 2015 წელს იგი შეუერთდა მერების ინიციატივას ადაპტაციის სფეროში, რომელიც 

კლიმატისა და ენერგეტიკის სფეროში მერების შეთანხმებად გარდაიქმნა. 

პარალელურად, მერების შეთანხმება თავდაპირველად გავრცელდა ევროკავშირის აღმოსავლეთისა 

და სამხრეთის სამეზობლო ქვეყნებში, ხოლო შემდეგ, აზიის, აფრიკისა და ამერიკის 

კონტინენტებზე, სადაც ევროკომისიის ხელშეწყობით მრავალი რეგიონული შეთანხმება გაფორმდა. 

2017 წლის იანვარში ოფიციალურად ამოქმედდა „მერების გლობალური შეთანხმება კლიმატისა და 

ენერგეტიკის სფეროში“11, რითაც გაერთიანდა ორი მნიშვნელოვანი მსოფლიო ინიციატივა 

ქალაქებისთვის: მერების შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკის სფეროში და მერების შეთანხმება.  

დღეისათვის იგი აღმავალი უმსხვილესი ურბანული ინიციატივაა ენერგეტიკისა და კლიმატის 

სფეროში, რომელიც აერთიანებს ხელმომწერ მუნიციპალიტეტებს ყველა კონტინენტიდან. 

მერების გლობალური შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკის სფეროში ამგვარად არის 

სტრუქტურირებული:  

- რეგიონული და ეროვნული შეთანხმებები, რომლებიც გლობალური შეთანხმების 

ადგილობრივი „სექციების“ სახით ფუნქციონირებენ და ევროკავშირში და მის ფარგლებს 

გარეთ დაგროვებულ გამოცდილებას ეყრდნობიან.  ყოველ რეგიონულ შეთანხმებას მართავს 

სამდივნო, რომელსაც ევროკომისია აფინანსებს.  იგი ხელმომწერ მხარეებსა და მხარდამჭერ 

ორგანოებს ყოველდღიურ მომსახურებას უწევს შესაბამის რეგიონსა თუ ქვეყანაში12. 

- მერების გლობალური შეთანხმება კლიმატისა და ენერგეტიკაში, რომელიც აერთიანებს 

ზემოხსენებულ რეგიონულ და ეროვნულ შეთანხმებებს, და რომელსაც დახმარებას უწევს 

მერების გლობალური შეთანხმების სამდივნო და მისი პარტნიორები.  

                                                           
11 https://www.globalcovenantofmayors.org/  

12 მაგალითად: ევროპის რეგიონის მერების შეთანხმება (Covenant of Mayors – Europe), მერების გლობალური 

შეთანხმების ევროპული სექცია; იგი თავს უყრის ადგილობრივ მთავრობებს, რომლებმაც ნებაყოფლობით 

იკისრეს მიაღწიონ და გადააჭარბონ ევროკავშირის კლიმატისა და ენერგეტიკის მიზნებს ევროპის მასშტაბით.  

ამას მხარს უჭერს ევროპის რეგიონის მერების შეთანხმების ოფისი, რომელიც ბრიუსელში არის განლაგებული 

და რომელსაც დახმარებას უწევს ევროკომისია.   

https://www.globalcovenantofmayors.org/
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II უფლებამოსილი პარტნიორები 

- ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული რეგიონული შეთანხმებების სამდივნოები ძირითადი 

უწყებები არიან, რომლებიც რეგიონში ფართო სპექტრის სერვისებს სთავაზობენ ხელმომწერ 

მხარეებსა და მხარდამჭერ ორგანოებს.  რეგიონული შეთანხმების სამდივნოები რეგიონულ 

დონეზე ახდენენ შეთანხმების მონაცემთა შეგროვებას, შენახვას, ანალიზს, ვიზუალიზაციას 

ან გამოქვეყნებას - პერსონალური მონაცემების და კონფიდენციალური მონაცემების 

მოთხოვნების დაცვით, როგორც ეს წინამდებარე დოკუმენტშია განსაზღვრული.  გარდა 

ამისა, ევროპის რეგიონის მერების შეთანხმების სამდივნოს ევალება „MyCovenant“-ის 

ჰოსტინგი და მართვა, შეთანხმების მონაცემებზე საჯარო ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა მუდმივი და სტაბილური სახით, ასევე, მათთვის გამოყოფილ სერვერებზე 

შენახული ყველა მონაცემის დაცვის უზრუნველყოფა - ევროკომისიის სერვისების 

სახელით. 

- მერების გლობალური  შეთანხმების კლიმატისა და ენერგეტიკისათვის სამდივნო ხელს 

უწყობს საქმიანობის თანმიმდევრულობის დაცვას, განსაზღვრავს ჩართულობის სინერგიას 

და რეგიონული შთანხმებების მონაწილეებსა და სხვა ორგანიზაციებს საუკეთესო 

პრაქტიკის გაზიარებაში ეხმარება, რითაც განამტკიცებს  ადგილობრივ კლიმატურ 

აქტივობებს და მხარს უჭერს რეგიონული შეთანხმების სამდივნოების ძალისხმევას. ამ 

დამხმარე როლითა და ევროკომისიის სერვისების სახელით, გლობალური შეთანხმების 

სამდივნოს შეუძლია შეავსოს ევროკომისიის ერთობლივი კვლევის ცენტრის ანდა 

რეგიონული შეთანხმების სამდივნოების სამუშაო შეთანხმების მონაცემთა ანალიზის, 

აგრეგირებისა ანდა გამოქვეყნების გზით - გარდა პერსონალური მონაცემებისა, როგორც ეს 

მონაცემთა პოლიტიკის მე-6 მუხლში არის აღწერილი - რათა ამაღლდეს ხელმომწერი 

მხარეების მოქმედებათა თვალსაჩინოება. 

 


