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Pagal Protokolo Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 6 straipsnį 
nacionaliniai parlamentai per aštuonias savaites nuo įstatymo galią turinčio akto projekto 
pateikimo gali pareikšti Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pirmininkams pagrįstą 
nuomonę, nurodydami priežastis, dėl kurių, jų manymu, tas projektas neatitinka subsidiarumo 
principo.

Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisykles Teisės reikalų komitetas atsakingas už 
subsidiarumo principo laikymąsi.

Pridedama susipažinti Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė dėl minėto pasiūlymo.
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PRIEDAS

Vokietijos Bundesrato pagrįsta nuomonė

Bundesratas 895-ajame posėdyje, vykusiame 2012 m. kovo 30 d., remdamasis ES 
sutarties 12 straipsnio b dalimi, priėmė toliau išdėstytą nuomonę:

1. Bundesratas mano, kad pasiūlymas neatitinka subsidiarumo principo. Pagal ES sutarties 
5 straipsnio 3 dalį tose srityse, kurios nepriklauso Sąjungos išimtinei kompetencijai, ji ima 
veikti tik tada ir tik tokiu mastu, kai valstybės narės numatomo veiksmo tikslų negali 
deramai pasiekti centriniu, regioniniu ir vietiniu lygiu, o Sąjungos lygiu dėl numatomo 
veiksmo masto arba poveikio juos pasiekti būtų geriau.

Bundesratas apgailestauja, kad Komisija neatsižvelgė į jo dar 2011 m. vasario 11 d. 
nuomonėje dėl Komisijos komunikato „Visapusiškas požiūris į asmens duomenų apsaugą 
Europos Sąjungoje“ (Bundesrato dokumentas (BR-Drucksache) Nr. 707/10 (sprendimas) 
nurodytas teisėkūros kompetencijos ir subsidiarumo principo laikymosi atskyrimo 
išlygas. Šias išlygas patvirtina šiuo metu pateikti pasiūlymai, kuriais norima dideliu 
mastu modernizuoti asmens duomenų apsaugą – priimant direktyvą dėl duomenų 
apsaugos reglamentavimo policijos ir teismų veiklos srityje (plg. Bundesrato dokumentą 
Nr. 51/12), esamą Duomenų apsaugos direktyvą pertvarkant į Bendrąjį duomenų 
apsaugos reglamentą ir kartu pakoreguojant Direktyvoje dėl privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva 2002/58/EB) įtvirtintas duomenų apsaugos teisės 
nuostatas. Todėl Bundesratas mano, kad ir toliau būtina bendra koncepcija, kuria geriau 
negu siūlomu reglamentavimo modeliu būtų atsižvelgiama į subsidiarumo ir 
proporcingumo principus.

Siūlomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas neatitinka ES sutarties 5 straipsnio 
3 dalies reikalavimų dėl šių toliau nurodytų priežasčių.

2. Iš pasiūlymo dėl reglamento nėra pakankamai aišku, kad Europos viešojoje ir neviešojoje 
erdvėje reikalingas privalomas visapusiškas duomenų apsaugos reglamentavimas 
priimant reglamentą. Reglamentuojant reglamentu, kurio taikymo sritis plati ir privaloma, 
skirtingai nuo esamos direktyvos, kuria jau yra siekiama visiškai suderinti nacionalinių 
duomenų apsaugą užtikrinančias nuostatas, valstybių narių duomenų apsaugos nuostatos 
būtų beveik visiškai nustelbtos. Vokietijoje, taip pat ir kitose valstybėse narėse būtent
viešojoje erdvėje, tačiau nemažoje dalyje ir su neviešosios erdvės duomenų apsauga 
susijusių teisės aktų, palyginti su kai kuriomis pasiūlymo dėl reglamento nuostatomis, 
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kurioms būdingas didelis abstraktumas, taikomos labiau diferencijuotos, o kartu geriau 
įgyvendinamos ir didesnį teisinį tikrumą suteikiančios duomenų apsaugą užtikrinančios 
nuostatos. Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo viršenybės kyla pavojus 
ir esminių Vokietijos duomenų apsaugos teisės sričių, kuriomis iki šiol (tarp jų yra vidaus 
rinkos aspektai) nebuvo abejojama, išlikimui. Tai pasakytina, pavyzdžiui, apie socialinių 
duomenų apsaugą arba apie federaliniais ir žemių įstatymais įtvirtintą vaizdo stebėjimo 
laikantis svarbumo išlygos reglamentavimą.

3. Jei ir Europos reglamento nuostatomis pripažįstama valstybių narių teisė bent 
sukonkretinti nuostatą, tai pasiūlyme dėl reglamento trūksta atitinkamų aiškių įgaliojimų 
įstatymų leidėjams. Priešingai, iš daugybės numatytų įgaliojimų priimti deleguotuosius 
aktus matyti SESV 16 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą kompetencijos suteikimo principą 
gerokai pažeidžiantis tikslas – visą Europos duomenų apsaugos teisę visapusiškai ir 
privalomai reglamentuoti tik pagal ES teisės aktus. Vis dėlto visoje ES vienodą duomenų 
apsaugos lygį ir toliau galima užtikrinti tobulinant galiojančią Duomenų apsaugos 
direktyvą. Ir šia direktyva siekiama visiškai suderinti duomenų apsaugos teisės aktus, 
tačiau pagal ją valstybėms narėms paliekama galimybė aiškintinus faktinius požymius, 
kuriais remiamasi ir siūlomame reglamente, sukonkretinti pagal savo teisės aktus.

4. Komisijos siūlomas viešojoje ir neviešojoje erdvėje privalomas visiškas duomenų 
apsaugos teisės reglamentavimas gerokai viršija tikslą užtikrinti aukštą duomenų 
apsaugos lygį šiose srityse ir vienodas konkurencijos sąlygas. Siūlomu reglamentu, kaip 
tiesiogiai taikomu konkrečiai neapibrėžtos dalykinės taikymo srities teisės aktu, bus 
išstumti galiojantys beveik visų sričių nacionaliniai duomenų apsaugos teisės aktai, 
išskyrus žiniasklaidos, sveikatos apsaugos ir užimtumo duomenų apsaugos sritis, kurias 
apima reglamento 80 ir tolesni straipsniai. Taigi reglamentas apima ir grynai vietos 
kompetencijos sritis, pavyzdžiui, vietos saugumo institucijų veiklą, nes numatyta tik su 
„nacionaliniu saugumu“ susijusi taikymo srities išimtis, o „visuomenės saugumo“ 
klausimais galima tik nukrypti vadovaujantis 21 straipsniu. Be to, Komisija, taip 
išplėsdama siūlomą reglamentą, kad jis apimtų visą ES teisės reglamentuojamą veiklą 
(pasiūlymo 2 straipsnio 2 dalies a punktas), įgyja tokią duomenų apsaugos teisės 
reglamentavimo kompetenciją, kad gali privalomai reglamentuoti netgi tas sritis, pvz., 
švietimo sistemą, kuriose ji įstatymų ir kitų teisės aktų derinimo kompetencijos aiškiai 
neturi (pvz., SESV 165 straipsnio 4 dalis). Tai pasakytina ir apie su nusikalstama veika 
nesusijusią saugumo užtikrinimo teisę, kurios reglamentavimo kompetencija, kaip ir 
anksčiau, priklauso išimtinai valstybėms narėms (plg. SESV 72, 87 ir 276 straipsnius).

5. Bundesratas taip pat mano, kad asmens duomenų tvarkymas valstybių narių viešojo 
administravimo institucijose iš esmės nėra ES teisėkūros kompetencijos sritis, todėl, 



PE487.796v01-00 4/6 CM\899453LT.doc

LT

siekiant nepažeisti subsidiarumo principo, tam reikia taikyti reglamento dalykinės 
taikymo srities išimtį. Nors dėl šios srities ir dėl duomenų tvarkymo siekiant įvykdyti 
viešojo intereso užduotį pasiūlymo dėl reglamento 6 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio 
b punkte, susiejant jį su 1 dalies e punktu, numatyta valstybių narių teisė priimti savo 
nuostatas, tačiau jos taikymas ribojamas konkrečiais ES teisės reikalavimais (pasiūlymo 
dėl reglamento 6 straipsnio 3 dalies antras sakinys), taigi galų gale nepriklausomos 
valstybių narių reglamentavimo teisės kalbant apie duomenų tvarkymą viešojo 
administravimo institucijose nelieka.

6. Dar vienas prieštaravimas subsidiarumo ir proporcingumo principams, kalbant visų pirma 
apie duomenų tvarkymą viešojo administravimo institucijose, kyla ir dėl pasiūlymo dėl 
reglamento 1 straipsnio 3 dalyje numatytos nuostatos, pagal kurią, siekiant užtikrinti 
laisvą duomenų judėjimą, draudžiamos bet kokios reglamento nuostatas viršijančios 
nacionalinės duomenų apsaugą užtikrinančios taisyklės: kaip tik tvarkant duomenis 
viešojo administravimo srityje, pavyzdžiui, socialinių duomenų apsaugos teisės srityje, 
kur taikomos ribojamosios procedūrinės taisyklės (pavyzdžiui, duomenų tvarkymo 
organizacinio atskyrimo principas), nekenkiant vidaus rinkos interesams gali būti taikomi 
griežtesni nacionaliniai duomenų apsaugos standartai.

7. Siūlomu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu neįmanoma užtikrinti beveik visas 
sritis apimančio visapusiško duomenų apsaugos reglamentavimo, todėl ir šiuo požiūriu 
pažeidžiami subsidiarumo ir proporcingumo principai. Siūlomame reglamente dėl jo 
didelio abstraktumo lygio, dėl kurio reikalavimai apibendrinami, o diferencijuotos 
valstybių narių bendrosios ir specializuotos duomenų apsaugos teisės suvienodinamos, 
daugeliu klausimų, kurie yra esminiai siekiant užtikrinti asmens teisės ir piliečių 
naudojimosi kitomis pagrindinėmis teisėmis apsaugą, daromos nuorodos į Komisijos 
deleguotuosius aktus, kad ir toliau būtų galima siekti visiško suderinimo tikslo. Bet kokiu 
atveju, kol ES deleguotaisiais aktais bus priimtos išsamesnės nuostatos, dėl įvairialypio 
teisinio netikrumo bus sunku praktiškai taikyti duomenų apsaugos teisės nuostatas, nes 
galiojančių nacionalinių nuostatų, kaip numatyta, nebebus galima taikyti po pereinamojo 
laikotarpio, kuris yra tik dveji metai. Todėl Komisijos pabrėžiamas tikslas priėmus 
siūlomą reglamentą ekonomikos sektoriuje ir viešajame sektoriuje tvarkant asmens 
duomenis padidinti teisinį tikrumą nebus pasiektas. Ir priešingai, siūlomas reglamento 
nuostatas įtraukus į esamą Duomenų apsaugos direktyvą ją toliau tobulinant, nacionalinės 
duomenų apsaugos teisės požiūriu atsirastų tik prievolė prisitaikyti, o, siekiant teisinio 
tikrumo ir tinkamumo įgyvendinti, nacionalinės nuostatos galėtų būti ir toliau taikomos.
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8. Pasiūlymas dėl reglamento prieštarauja subsidiarumo ir proporcingumo principams, nes 
nuostatos dėl Komisijos teisių veikti pagal vadinamąjį nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą 
(pasiūlymo dėl reglamento 57 ir tolesni straipsniai, ypač 60 ir tolesnis straipsnis) 
nesuderinamos su duomenų apsaugos institucijų nepriklausomumu pagal SESV 16 straipsnio 
2 dalies antrą sakinį. Remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, dėl 
reikalavimo, kad duomenų apsaugos kontrolės institucijos būtų visiškai nepriklausomos, turi 
būti suvaržyta bet kokia galimybė daryti politinę įtaką kontrolės institucijų sprendimams.
Tačiau dėl siūlomame reglamente numatytų teisių sustabdyti duomenų apsaugos priežiūros 
procedūras atsiranda tiesioginių galimybių daryti įtaką neatmetant, kad ji gali būti daroma dėl 
didelio masto su duomenų apsaugos teise nesusijusių vykdomojo pobūdžio, nors ir formaliai 
nepriklausomų, užduočių, tenkančių Komisijai.

9. Komisija savo sprendimu Europos duomenų apsaugos standartus reglamentuoti priimant 
reglamentą sukuria teisinį netikrumą dėl duomenų apsaugos nuostatų, taikomų 
elektroninių ryšių paslaugų srityje pagal Direktyvą 2002/58/EB. Pagal šią direktyvą 
atsirandanti valstybių narių su duomenų apsaugos reglamentavimu elektroninių ryšių 
paslaugų srityje susijusi įgyvendinimo prievolė pasiūlymo dėl reglamento 88 straipsnio 
2 dalimi iš dalies pakeičiama, nes pagal šią dalį Direktyvoje dėl privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje pateiktos nuorodos į Duomenų apsaugos direktyvą turi būti 
pakeistos nuorodomis į siūlomą Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Taigi 
valstybėms narėms iškyla uždavinys nustatyti naujus konkrečius nacionalinius duomenų 
apsaugos standartus, skirtus elektroninių ryšių paslaugoms, o bendrosios duomenų 
apsaugos teisės srityje teisėkūros kompetencijos dėl siūlomo reglamento taikymo 
viršenybės nebelieka. Todėl sprendimu priimti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, 
užuot toliau tobulinus Duomenų apsaugos direktyvą, informacinei visuomenei labai 
svarbioje duomenų apsaugos teikiant elektroninių ryšių paslaugas srityje sukuriamas 
didelis teisinis netikrumas, kuris nekompensuojamas jokiais kitais pranašumais siekiant 
užtikrinti SESV 16 straipsnio 1 dalyje numatytą asmens duomenų apsaugos tikslo 
įgyvendinimą.

10. Dėl sprendimo kartu su direktyva, kuri reglamentuotų duomenų apsaugą policijos ir 
teismų veiklos srityse, priimti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą atsiranda 
atskyrimo sunkumų, o jie yra dar vienas įrodymas, kad pažeidžiami subsidiarumo ir 
proporcingumo principai. Bundesratas pažymi, jog dėl numatytos ES duomenų apsaugos 
teisės pertvarkymo koncepcijos atsitiks taip, kad policija ir viešosios tvarkos užtikrinimo 
institucijos, atlikdamos savo su asmens duomenų tvarkymu susijusias užduotis, turės 
laikytis skirtingų teisės aktų. Direktyva dėl duomenų apsaugos policijos ir teismų veiklos 
srityse (žr. 1 straipsnio 1 dalį ir Bundesrato dokumento Nr. 51/12 pagrindimo 
3.4.1 punktą) siekiama nustatyti asmens duomenų tvarkymo nusikalstamų veikų 
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prevencijos, tyrimo, nustatymo ar patraukimo už jas baudžiamojon atsakomybėn tikslais 
nuostatas. Siūlomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas šiai sričiai netaikomas 
(pasiūlymo 2 straipsnio 2 dalies e punktas). Tačiau šalių policija atsakinga tiek už 
nusikalstamų veikų prevenciją, tiek už bendrojo saugumo sritį, kuriai, nepaisant ribotų 
išimčių pagal pasiūlymo 21 straipsnį, privalomai taikomi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento reikalavimai. Toks suskaidymas rodo, kad geresnė asmens duomenų apsauga 
pagal ES teisėkūros kompetenciją būtų užtikrinama tobulinant Duomenų apsaugos 
direktyvą, o ne trim skirtingai valstybėms narėms privalomais teisės aktais – planuojamu 
Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, siūloma direktyva dėl duomenų apsaugos 
policijos ir teismų veiklos srityse ir esama Direktyva 2002/58/EB.


