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ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų apsauga ir pagarba privačiam gyvenimui yra svarbios pagrindinės teisės.
Europos Parlamentas visuomet primygtinai pabrėžė, kad būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp
saugumo stiprinimo ir žmogaus teisių užtikrinimo, įskaitant duomenų apsaugą ir privatumą.
ES duomenų apsaugos reforma sustiprins piliečių teises, leis jiems geriau valdyti savo
duomenis ir užtikrinti, kad privatumas toliau būtų saugomas skaitmeniniame amžiuje.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnis;
ES pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai.

TIKSLAI

Sąjunga privalo užtikrinti, kad būtų nuosekliai taikoma ES pagrindinių teisių chartijoje įtvirtinta
pagrindinė teisė į duomenų apsaugą. ES turi laikytis tvirtesnės pozicijos dėl asmens duomenų
apsaugos įgyvendinant visų sričių Sąjungos politikos, įskaitant teisėsaugą ir nusikalstamumo
prevenciją bei tarptautinius santykius, priemones, visų pirma globalioje visuomenėje, kurioje
vyksta spartūs technologiniai pokyčiai.

LAIMĖJIMAI

A. Institucinė sistema
1. Lisabonos sutartis
Prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, viena teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos
laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje dalis priklausė pirmajam ramsčiui (duomenų apsauga
asmeniniais ir komerciniais tikslais, kuriai buvo taikomas Bendrijos metodas), o kita – trečiajam
ramsčiui (duomenų apsauga teisėsaugos tikslais, kuri buvo užtikrinama tarpvyriausybiniu
lygmeniu). Taigi sprendimai šiose dviejose srityse buvo priimami laikantis skirtingų taisyklių.
Ramsčių nebeliko įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, kurioje numatytas tvirtesnis aiškesnės
ir veiksmingesnės duomenų apsaugos sistemos vystymo pagrindas, be to, numatyti nauji
Parlamento, tapusio viena iš teisėkūros institucijų, įgaliojimai. SESV 16 straipsnyje numatyta,
kad Parlamentas ir Taryba nustato fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, įstaigoms
ir organams bei valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi
su Sąjungos teisės taikymo sritimi, taisykles.
2. Laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės strateginės gairės
Po Tamperės ir Hagos programų (priimtų atitinkamai 1999 m. spalio mėn. ir 2004 m. lapkričio
mėn.) 2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba patvirtino naują daugiametę 2010–
2014 m. laikotarpio laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės programą, žinomą Stokholmo
programos pavadinimu. Vadovaudamasi SESV 68 straipsniu, Europos Vadovų Taryba 2014 m.
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birželio mėn. išvadose apibrėžė ateinančių metų strategines teisėkūros ir veiklos planavimo
gaires, susijusias su laisvės, saugumo ir teisingumo erdve. Vienas iš svarbiausių tikslų –
užtikrinti geresnę asmens duomenų apsaugą ES. 2017 m. bus atlikta šių gairių laikotarpio vidurio
peržiūra.
B. Pagrindiniai teisės aktai dėl duomenų apsaugos
1. ES pagrindinių teisių chartija
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniuose pripažįstama, kad pagarba
privačiam gyvenimui ir asmens duomenų apsaugos užtikrinimas yra glaudžiai susijusios, tačiau
atskiros pagrindinės teisės. Chartija įtraukta į Lisabonos sutartį ir yra teisiškai privaloma
Europos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms bei valstybėms narėms, kai pastarosios įgyvendina
ES teisę.
2. Europos Taryba
a. 1981 m. 108-oji konvencija
1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos 108-oji konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su
asmens duomenų automatizuotu tvarkymu – pirmas duomenų apsaugos srityje priimtas teisiškai
privalomas tarptautinis dokumentas. Jos tikslas – „užtikrinti, kad, tvarkant asmens duomenis
automatizuotai [...], visų šalių teritorijose būtų gerbiamos kiekvieno asmens [...] teisės ir
pagrindinės laisvės, o svarbiausia, jo teisė į privatų gyvenimą“.
b. Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK)
1950 m. lapkričio 4 d. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
8 straipsnyje įtvirtinta asmens teisė į pagarbą privačiam ir šeimos gyvenimui: „Kiekvienas
turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir jo šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir
susirašinėjimo slaptumas“.
3. Šiuo metu galiojantys ES teisės aktai dėl duomenų apsaugos
Dėl ankstesnės ramsčių sistemos šiuo metu galioja įvairūs teisės aktai. Jie apima tokius
pirmajam ramsčiui anksčiau priklausiusius dokumentus, kaip Direktyva 95/46/EB dėl duomenų
apsaugos, Direktyva 2002/58/EB dėl privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (iš
dalies pakeista 2009 m.; šiuo metus svarstomas naujas pasiūlymas), Direktyva 2006/24/EB
dėl duomenų saugojimo (pastarosios nuostatos stipriai kirtosi su teise į privatų gyvenimą ir
duomenų apsaugos principais, todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. balandžio
8 d. ją paskelbė negaliojančia) ir Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl Bendrijos institucijų
ir įstaigų tvarkomų asmens duomenų (iš dalies pakeistas 2009 m.; šiuo metus svarstomas
naujas pasiūlymas), taip pat tokius trečiajam ramsčiui anksčiau priklausiusius dokumentus, kaip
2008 m. lapkričio mėn. Tarybos pamatinis sprendimas dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant
policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos. Netrukus įsigalios
nauja visapusiška teisinė duomenų apsaugos ES lygmeniu sistema (žr. toliau).
a. Direktyva 95/46/EB dėl duomenų apsaugos, kurios galiojimas turėtų būti panaikintas
2018 m. gegužės mėn.
1995 m. spalio 24 d. Direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir
dėl laisvo tokių duomenų judėjimo – pagrindinis teisės aktas dėl asmens duomenų apsaugos
ES. Šioje direktyvoje nustatomos bendrosios asmens duomenų tvarkymo teisėtumo taisyklės,
apibrėžiamos duomenų subjektų teisės ir numatomos nacionalinės nepriklausomos priežiūros
institucijos. Joje numatyta, kad asmeninė informacija gali būti tvarkoma tik gavus aiškų
atitinkamo asmens sutikimą ir jį iš anksto apie tai informavus.
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b. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR, kurio galiojimas turėtų būti panaikintas
2018 m. gegužės mėn.
2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniu sprendimu 2008/977/TVR dėl asmens duomenų,
tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos
reglamentuojama anksčiau trečiajam ramsčiui priskirta duomenų apsauga. Šio sektoriaus
neapima Direktyva 95/46/EB, kuri taikoma tvarkant anksčiau pirmajam ramsčiui priskirtus
asmens duomenis. Minėtas pamatinis sprendimas taikomas tik policijos ir teismų duomenims,
kuriais keičiasi valstybės narės, ES institucijos ir susijusių sistemų atstovai; jis neapima šalies
vidaus duomenų.
4. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir 29 straipsnio darbo grupė
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP) – tai nepriklausoma priežiūros
institucija, užtikrinanti, kad ES institucijos ir įstaigos laikytųsi savo prievolių, susijusių
su duomenų apsauga, kurios apibrėžtos Duomenų apsaugos reglamente (Reglamentas (EB)
Nr. 45/2001). Svarbiausios EDAPP pareigos – priežiūra, konsultavimas ir bendradarbiavimas.
29 straipsnio darbo grupė – tai nepriklausomas patariamasis organas duomenų apsaugos ir
privatumo klausimais, įsteigtas pagal Duomenų apsaugos direktyvos 29 straipsnį. Ją sudaro
ES nacionalinių duomenų apsaugos institucijų, EDAPP tarnybos ir Komisijos atstovai. Grupė
rengia rekomendacijas, nuomones ir darbo dokumentus. Pagal naują Bendrąjį duomenų
apsaugos reglamentą 29 straipsnio darbo grupę pakeis Europos duomenų apsaugos valdyba.
5. ES duomenų apsaugos reforma, kuri turėtų būti taikoma nuo 2018 m. gegužės mėn.
2012 m. sausio 25 d. Komisija paskelbė visapusišką teisės aktų rinkinį, skirtą ES teisės aktams
dėl duomenų apsaugos reformuoti. Šios reformos tikslas – apsaugoti asmens duomenis visoje
ES, suteikti vartotojams daugiau galimybių valdyti savo duomenis ir mažinti įmonių išlaidas.
Dėl technologijų pažangos ir globalizacijos duomenų rinkimo, gavimo ir naudojimo būdai iš
esmės pasikeitė. Be to, 1995 m. priimtą direktyvą 28 valstybės narės įgyvendino skirtingai.
Priėmus vieną bendrą teisės aktų rinkinį, nebeliks dabartinio susiskaldymo ir daug kainuojančios
administracinės naštos. Tai padės sustiprinti vartotojų pasitikėjimą interneto paslaugomis ir
bus itin reikalingas augimo, užimtumo ir inovacijų Europoje stimulas. 2015 m. gruodžio
mėn., po beveik trejus metus trukusių derybų, Parlamentas (komitetų lygmeniu) ir Taryba
(ambasadorių lygmeniu) pasiekė susitarimą dėl naujų duomenų apsaugos taisyklių. Naujos
taisyklės paskelbtos 2016 m. balandžio mėn. ir bus taikomos nuo 2018 m. gegužės mėn. Tai:
— 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

— 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių
asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų
veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių
vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos
pamatinis sprendimas 2008/977/TVR.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas visada pabrėžė būtinybę užtikrinti didesnio saugumo ir asmens privatumo
bei asmens duomenų apsaugos pusiausvyrą. Parlamentas yra priėmęs įvairių rezoliucijų
šiais opiais klausimais, ypatingą dėmesį skirdamas etninio ir rasinio profiliavimo, Tarybos
sprendimo dėl Priumo sutarties dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo kovos su terorizmu ir
tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, kūno skenerių naudojimo siekiant stiprinti aviacijos
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saugumą, biometrinių duomenų naudojimo pasuose ir bendrų konsulinių instrukcijų, sienų
valdymo, interneto ir duomenų gavybos klausimams.
Parlamentas 2010 m. vasario mėn. pagal pritarimo procedūrą nepritarė laikinam susitarimo
dėl Terorizmo finansavimo sekimo programos (TFSP) (anksčiau vadinto SWIFT susitarimu)
taikymui JAV perduodant bankų duomenis kovos su terorizmu tikslais. TFSP susitarimas
įsigaliojo 2010 m. rugpjūčio mėn., po to, kai Parlamentas priėmė 2010 m. liepos 8 d. rezoliuciją.
2011 m. liepos mėn. Komisija priėmė komunikatą dėl pagrindinių galimybių sukurti Europos
terorizmo finansavimo sekimo sistemą (ES TFSS), kuria Parlamentas suabejojo. 2013 m.
lapkričio mėn. Komisija paskelbė šiuo etapu neketinanti pateikti pasiūlymo dėl ES TFSS.
Kitas nepaprastai svarbus klausimas susijęs su ES ir JAV keleivio duomenų įrašo (PNR)
susitarimu dėl oro vežėjų tvarkomų ir JAV Vidaus saugumo departamentui perduodamų PNR
duomenų. Parlamentui pritarus, 2012 m. balandžio mėn. Taryba priėmė sprendimą sudaryti
naują susitarimą, pakeitusį nuo 2007 m. laikinai taikytą ES ir JAV susitarimą dėl PNR.
2011 m. vasario mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl direktyvos dėl PNR duomenų naudojimo
teroristinių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos
baudžiamojon atsakomybėn tikslais (ES PNR direktyva). 2013 m. birželio mėn. Parlamentas
per plenarinę sesiją nusprendė grąžinti klausimą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų
(LIBE) komitetui, kuris 2013 m. balandžio mėn. balsavo prieš pasiūlymą dėl ES PNR
direktyvos, suabejojęs jos proporcingumu ir suderinamumu su pagrindinėmis teisėmis. Po
2015 m. sausio mėn. teroristinių išpuolių Paryžiuje ir vėl kilus susirūpinimui dėl galimų grėsmių
ES vidaus saugumui, kurias kelia vadinamieji užsienio kovotojai, diskusija dėl pasiūlymo dėl ES
PNR direktyvos įgavo naują pagreitį. 2015 m. gruodžio mėn. Parlamentas (komitetų lygmeniu)
ir Taryba (ambasadorių lygmeniu) pasiekė kompromisinį sprendimą šiuo opiu klausimu.
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl keleivio duomenų
įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos,
nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais nebus perkelta į
nacionalinę teisę iki 2018 m. gegužės 25 d.
Parlamentas (pagal pritarimo procedūrą) dalyvavo tvirtinant teisiškai privalomą bendrąjį
susitarimą su JAV dėl keitimosi informacija ir duomenų apsaugos, vadinamą „bendruoju
susitarimu“. Tikslas – užtikrinti asmeninės informacijos, perduodamos vykdant transatlantinį
bendradarbiavimą kovos su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu srityje, aukšto lygio
apsaugą. 2016 m. vasario mėn. Prezidentui B. Obamai pasirašius Teisminės gynybos aktą,
kliūčių pasirašyti 2015 m. rugsėjo mėn. parafuotą ES ir JAV bendrąjį susitarimą nebeliko.
Tuo pat metu įdiegta ES ir JAV privatumo apsaugos sistema, kad būtų užtikrinta aukšto lygio
duomenų apsauga perduodant komercinius duomenis. Minėta ES ir JAV privatumo apsaugos
sistema parengta atsižvelgiant į ES Teisingumo Teismo reikalavimus, išdėstytus jo 2015 m.
spalio mėn. sprendime, kuriuo negaliojančia paskelbta ankstesnioji „saugaus uosto“ sistema
(savanoriški duomenų apsaugos standartai, taikomi ne ES bendrovėms, perduodančioms ES
piliečių duomenis JAV). 2016 m. liepos 12 d. Komisija, vadovaudamasi Direktyva 95/46/
EB, priėmė įgyvendinimo sprendimą dėl ES ir JAV privatumo apsaugos sistemos teikiamos
apsaugos pakankamumo ir šis sprendimas įsigaliojo tą pačią dieną. Nuo 2016 m. rugpjūčio
1 d. bendrovės gali užsiregistruoti ES ir JAV privatumo apsaugos sistemoje JAV Prekybos
departamente, kuris vėliau tikrina, kad jų privatumo politika atitiktų aukštus duomenų apsaugos
standartus, kurių reikalaujama pagal šią privatumo apsaugos sistemą. Savo 2016 m. gegužės
26 d. rezoliucijoje dėl transatlantinių duomenų srautų Parlamentas palankiai įvertino pastangas
atlikti esminius patobulinimus pagal ES ir JAV privatumo apsaugos sistemą, palyginti su
sprendimu dėl „saugaus uosto“, kurį ši sistema pakeitė, ir pateikė tam tikrų kritinių pastabų.
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2014 m. kovo 12 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros
(NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių
pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje.
Šia rezoliucija buvo baigtas šešis mėnesius trukęs masinio elektroninio ES piliečių sekimo
tyrimas, kurį Parlamento atliko po to, kai 2013 m. birželio mėn. buvo atskleista informacija dėl
tariamo JAV ir kai kurių ES valstybių narių vykdyto šnipinėjimo. Savo rezoliucijoje Parlamentas
paragino sustabdyti „saugaus uosto“ privatumo principų taikymą ir Terorizmo finansavimo
sekimo programą. 2015 m. spalio 29 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų dėl
jo 2014 m. kovo 12 d. rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo, kurioje pakartojo
savo raginimą sustabdyti sprendimo dėl „saugaus uosto“ taikymą ir Terorizmo finansavimo
sekimo programą.
Tvirtinant duomenų apsaugos reformą, Parlamentas dalyvavo pagal įprastą teisėkūros procedūrą
(žr. ankstesnįjį skirsnį). Naujosiomis duomenų apsaugos taisyklėmis bus sustiprintos piliečių
pagrindinės teisės skaitmeniniame amžiuje ir, supaprastinus taisykles įmonėms bendrojoje
skaitmeninėje rinkoje, sudarytos geresnės sąlygos verslui.
Kristiina Milt
10/2017
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