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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentė itin palankiai vertina šį reglamentą ir jo tikslą toliau vienodinti duomenų 
apsaugą Europos Sąjungoje (ES). 

Pateikiant nuomonę siekiama šio tikslo: akivaizdu, kad visa apimanti Europos darbuotojų 
asmens duomenų apsauga negali būti reglamentuojama viename straipsnyje. Kalbama veikiau 
apie tam tikras gaires. Siekiant baigti kurti tikrą Europos darbo ir vidaus rinką, vėlesniu etapu 
galima pagalvoti apie darbuotojų asmens duomenų tvarkymą Europos lygmeniu. Tai būtų 
įmanoma pagal SESV 288 straipsnį.

Nors didžioji dalis ES tvarkomų asmens duomenų yra su darbo santykiais susiję duomenys, 
reglamente darbuotojų asmens duomenų apsaugai dėmesio skiriama nedaug. Reglamentas 
toks abstraktus, kad nuostatas dažnai sunku pritaikyti darbo santykiams.

Nuomonės referentė mano, kad darbuotojų asmens duomenų apsaugos problemas šiame 
reglamente geriausiai galima aptarti nuomonėje apsiribojus 82 straipsniu. Šis straipsnis 
suteikia galimybę praplėsti turinį ir sujungti įvairius reglamento straipsnius, susijusius su 
darbuotojų asmens duomenų apsauga. 

82 straipsnio 1 dalis ir 124 konstatuojamoji dalis

Dabartiniu etapu ir ypač darbuotojų asmens duomenų apsaugos srityje šis reglamentas gali 
užtikrinti tik būtiniausią apsaugą. Valstybės narės ir toliau turi turėti galimybę nustatyti 
darbuotojams palankesnius standartus. Be to, turi būti galimybė tokius standartus nustatyti 
kolektyvinėse sutartyse. Formuluotė „laikydamosi šio reglamento ribų“ turi būti atmesta dėl 
keleto priežasčių. Pirmiausia, ji prieštarauja 82 straipsniui, t. y, tam, kad šiai sričiai apskritai 
taikoma išimtis, ir drauge su Komisijos siūlomais deleguotaisiais aktais, susijusiais su 82 
straipsniu, galėtų sukelti painiavą. Antra, blogiausiu atveju tai galėtų reikšti, kad valstybės 
narės negali nustatyti daugiau klausimų apimančių taisyklių. Galiausiai, atrodo, kad ši 
formuluotė čia pasirinkta atsitiktinai, nes kitose lankstumo išlygose, pvz., žiniasklaidos 
srityje, tokio apribojimo nėra.

82 straipsnio 1a dalis 

Dėl to, kad Komisija iki šiol nepateikė jokio pasiūlymo dėl darbuotojų duomenų apsaugos, ir 
atsižvelgiant į tuos kelis punktus dėl darbuotojų asmens duomenų apsaugos, reikia nustatyti 
keletą Europos masto būtiniausių apsaugos lygio užtikrinimo standartų. Keturi pateikiami 
papunkčiai turėtų būti vertinami ne kaip galutinis sąrašas, o kaip išsamios europinės duomenų 
apsaugos teisės gairės.

82 straipsnio 1b dalis

Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo nepaprastai svarbus. Todėl turi būti aišku, kad jis 
savo užduotis turi vykdyti be baimės dėl spaudimo ar išorės poveikio ir siekdamas naudos 
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darbuotojams. Dėl to tinkama nustatyti ypatingą apsaugą nuo nepagrįsto atleidimo iš darbo ir 
draudimą diskriminuoti.

82 straipsnio 1c dalis ir 124a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlyme nepakankamai išsamiai nustatomos duomenų perdavimo ES įmonių 
viduje taisyklės. Šiais pakeitimais siekiama užpildyti šią spragą ir drauge paisyti darbuotojų 
interesų.

82 straipsnio 1 dalis ir 34 konstatuojamoji dalis

Jeigu duomenys tvarkomi visiškai neprašant susijusių asmenų sutikimo, tai darbo santykių 
kontekste toks tvarkymas neduos rezultatų. Todėl nuomonės referentė siūlo, kad netgi tais 
atvejais, kai šalių padėtis nevienoda, būtų galima gauti sutikimą, jei teisinės ir ekonominės 
duomenų tvarkymo pasekmės naudingos darbuotojams. 

82 straipsnio 3 dalis

Nuomonės referentės nuomone, deleguotieji aktai turėtų būti taikomi tik tuo atveju, jei esamo 
reglamento neesminės nuostatos turi būti greitai ir lanksčiai pritaikytos atsižvelgiant į 
technines ir technines apsaugos naujoves. Tai Komisijos pasiūlyme buvo suformuluota per 
plačiai. Be to, greta 1 dalies, nauja 1c dalis galėtų būti toliau reglamentuojama taikant 
deleguotuosius aktus. 

82 straipsnio 3a dalis 

Ši peržiūros sąlyga sudaro galimybes atlikti naują įvertinimą.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir 
vidaus reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 

(34) sutikimas neturėtų būti laikomas 
galiojančiu asmens duomenų tvarkymo 
teisiniu pagrindu, kai yra aiškus duomenų 
subjekto ir duomenų valdytojo padėties 
disbalansas. Tai yra visų pirma tuomet, kai 
duomenų subjektas yra priklausomas nuo 
duomenų valdytojo, pavyzdžiui, kai 
palaikant darbo santykius darbuotojo 
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asmens duomenis tvarko darbdavys. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

asmens duomenis tvarko darbdavys. Darbo 
santykių atveju duomenų tvarkymas, jei 
jis turi darbuotojui naudingų teisinių ar 
ekonominių pasekmių, yra išimtis. Kai 
duomenų valdytojas yra valdžios 
institucija, disbalansas atsirastų tik 
atliekant tokias specialias tvarkymo 
operacijas, kurių atveju valdžios institucija, 
remdamasi savo viešaisiais įgaliojimais, 
gali nustatyti pareigą ir sutikimas negali 
būti laikomas savanorišku, atsižvelgiant į 
duomenų subjekto interesus;

Or. de

Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
124 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
neperžengdamos šio reglamento ribų, 
turėtų galėti priimti įstatymus, kuriuose 
būtų įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės;

(124) bendrieji fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis principai taip 
pat turėtų būti taikomi ir su darbo 
santykiais susijusiais tikslais. Todėl 
siekiant reglamentuoti darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymą su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, valstybės narės,
užtikrindamos, kad būtų laikomasi šiuo 
reglamentu nustatytų standartų, turėtų 
galėti priimti įstatymus, kuriuose būtų 
įtvirtintos specialios asmens duomenų 
tvarkymo užimtumo sektoriuje taisyklės. 
Jeigu atitinkamoje valstybėje narėje 
esama teisinio pagrindo, pagal kurį darbo 
santykių klausimai reglamentuojami 
darbuotojų atstovų ir įmonės vadovybės 
arba įmonių grupę kontroliuojančios 
įmonės susitarimu (kolektyvine sutartimi) 
arba remiantis 2009 m. gegužės 6 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/38/EB dėl Europos darbo tarybos 
steigimo arba Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių ir Bendrijos mastu veikiančių 
įmonių grupių darbuotojų informavimo 
bei konsultavimosi su jais tvarkos 
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nustatymo1, tvarkyti asmens duomenis su 
darbo santykiais susijusiais tikslais turėtų 
būti galima ir pagal tokį susitarimą;

________________
1 OL L 122, 2009 5 16, p. 28.

Or. de

Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
124 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(124a) siekiant paisyti tiesiogiai su darbo 
santykiais susijusių įmonės interesų, 
darbuotojų duomenis turėtų būti 
leidžiama tvarkyti ir įmonių grupių viduje. 
Pagal šio reglamento nuostatas 
atsižvelgiama į paplitusią praktiką tvarkyti 
darbuotojų duomenis įmonių grupėse;

Or. de

Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Laikydamosi šio reglamento ribų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais arba kolektyviniais 
susitarimais nustatytų pareigų vykdymą, 
darbo valdymą, planavimą ir organizavimą, 
sveikatos priežiūrą ir saugą darbe, taip pat 
siekiant pasinaudoti su darbo santykiais 
susijusiomis individualiomis ir 

1. Laikydamosi šio reglamento nuostatų, 
valstybės narės gali teisės aktais priimti 
specialias taisykles, kuriomis 
reglamentuojamas darbuotojų asmens 
duomenų tvarkymas su darbo santykiais 
susijusiais tikslais, visų pirma juos 
samdant, vykdant darbo sutartį, įskaitant 
teisės aktais ir kolektyviniais susitarimais 
nustatytų pareigų vykdymą, kolektyvines 
sutartis, darbo valdymą, planavimą ir 
organizavimą, sveikatos priežiūrą ir saugą 
darbe, taip pat siekiant pasinaudoti su 
darbo santykiais susijusiomis 



PA\918358LT.doc 7/10 PE498.045v01-00

LT

kolektyvinėmis teisėmis ir išmokomis, taip 
pat nutraukti darbo santykius.

individualiomis ir kolektyvinėmis teisėmis 
ir išmokomis, taip pat nutraukti darbo 
santykius.

Apsaugos lygis negali būti mažesnis nei 
nustatytas šiame reglamente, ypač jei 
reglamentuojama pagal darbuotojų 
atstovų ir įmonės vadovybės arba įmonių 
grupę kontroliuojančios įmonės
susitarimą.
Nedaromas poveikis valstybių narių teisei 
tvarkant asmens duomenis numatyti 
darbuotojams palankesnes apsaugos 
taisykles.

Or. de

Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant kitų šio reglamento 
nuostatų 1 dalyje nurodytos valstybių 
narių teisės nuostatos apima bent šiuos 
būtiniausius standartus:
a) draudžiama tvarkyti darbuotojų asmens 
duomenis be jų žinios. Nukrypdamos nuo 
pirmo sakinio valstybės narės, 
nustačiusios duomenų ištrynimo 
terminus, gali įstatymiškai leisti tokią 
praktiką tuo atveju, kai iš faktinių 
pradinių duomenų, kuriuos reikia pagrįsti 
dokumentais, galima daryti išvadą, kad 
darbo santykiais susijęs darbuotojas 
įvykdė nusikalstamą veiką, kai reikia 
atlikti tyrimus siekiant išsiaiškinti įvykį ir 
kai tyrimų būdas ir mastas yra 
proporcingi tikslui. Visada turi būti 
saugomas darbuotojų privatumas ir 
asmeninis gyvenimas;
b) draudžiamas atviras vaizdo elektroninis 
ir atviras garso elektroninis sekimas, 
vykdomas viešai neprieinamose įmonės 
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patalpose, skirtose daugiausia 
asmeninėms darbuotojų reikmėms, ypač 
sanitarijos, pertraukų ir miegamosiose 
patalpose. Slaptai sekti draudžiama bet 
kokiu atveju;
c) jei įmonės, kai atliekama medicininė 
apžiūra arba tinkamumo testai, tvarko 
asmens duomenis, jos prieš tai turi 
paaiškinti kandidatui ar darbuotojui, kam 
šie duomenys naudojami, ir po to pateikti 
juos drauge su rezultatais ir juos 
paaiškinti. Iš principo draudžiama rinkti 
duomenis genetinių bandymų ir tyrimų 
tikslams;
d) ar ir kiek leidžiama naudotis telefonu, 
elektroniniu paštu, internetu ir kitomis 
telekomunikacijų paslaugomis 
asmeniniais tikslais, galima nustatyti 
pagal kolektyvines sutartis. Jeigu nėra 
galimybės reglamentuoti pagal 
kolektyvinę sutartį, darbuotojas dėl 
atitinkamo klausimo susitaria tiesiogiai su 
darbdaviu. Jeigu leidžiamas asmeninis 
naudojimas, susikaupusius duomenis 
leidžiama tvarkyti tik siekiant užtikrinti 
duomenų saugumą, tinkamą 
telekomunikacijų tinklų ir paslaugų 
veikimą ir apskaitos tikslais. 
Nukrypdamos nuo trečio sakinio valstybės 
narės gali įstatymiškai leisti tokią praktiką 
tuo atveju, kai iš faktinių pradinių 
duomenų, kuriuos reikia pagrįsti 
dokumentais, galima daryti išvadą, kad 
darbo santykiais susijęs darbuotojas 
įvykdė nusikalstamą veiką, kai reikia 
atlikti tyrimus siekiant išsiaiškinti įvykį ir 
kai tyrimų būdas ir mastas yra 
proporcingi tikslui. Visada turi būti 
saugomas darbuotojų privatumas ir 
asmeninis gyvenimas.

Or. de
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Be IV skyriaus 4 skirsnio nuostatų, 
duomenų apsaugos pareigūnui taikoma 
ypatinga apsauga nuo nepagrįsto 
atleidimo iš darbo ir draudimas 
diskriminuoti.

Or. de

Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Darbuotojų asmens duomenis galima 
perduoti teisiškai savarankiškoms įmonių 
grupės įmonėms, jeigu jie naudojami 
įmonės interesais ir tikslinėms 
administracinėms procedūroms atlikti ir 
neprieštarauja atitinkamo asmens 
interesams, kuriuos reikia apsaugoti. 
Jeigu darbuotojo duomenys perduodami į 
trečiąsias šalis ar tarptautinei 
organizacijai, taikomas V skyrius.

Or. de

Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 1 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1d. 7 straipsnio 4 dalis netaikoma, jeigu 
duomenų tvarkymo teisinės ar 
ekonominės pasekmės naudingos 
darbuotojui.
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Or. de

Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus ir jais 
nustatyti išsamesnius apsaugos priemonių
tvarkant asmens duomenis 1 dalyje
nurodytais tikslais kriterijus ir 
reikalavimus.

3. Komisija įgaliojama pagal 86 straipsnį 
priimti deleguotuosius aktus vien tik tam, 
kad jais nustatytų išsamesnius naujausių 
techninių ir techninių apsaugos standartų, 
taikomų tvarkant asmens duomenis 1 ir 
1c dalyse nurodytais tikslais užtikrinimo
kriterijus ir reikalavimus.

Or. de

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
82 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisijai pasiūlius, Europos 
Parlamentas ir Taryba persvarsto šį 
straipsnį ne vėliau kaip per 2 metus nuo 
91 straipsnio 2 dalyje nurodytos datos. Dėl 
šio pasiūlymo jie sprendžia laikydamiesi 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
294 straipsnyje nustatytos tvarkos.

Or. de


