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1. Duomenų apsaugos reforma. Didelės dalies Europos Parlamento rekomendacijų 
įtraukimas. Bendra darbotvarkė

2012 m. sausį Europos Komisijos pristatyta duomenų apsaugos tvarkos reforma vertinama 
teigiamai, kadangi į ją įtraukta daug Parlamento rekomendacijų, išdėstytų jo 2011 m. 
liepos 6 d. rezoliucijoje dėl visapusiško požiūrio į asmens duomenų apsaugą Europos 
Sąjungoje1 ir susijusių su jos keturiomis pagrindinėmis antraštėmis: „Visiškai įsipareigoti 
taikyti visapusišką požiūrį“ (1a), „Asmenų teisių stiprinimas“ (1b), „Toliau plėtojamas vidaus 
rinkos aspektas ir geresnio duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimo užtikrinimas“ (1c) ir 
pagaliau „Pasaulinio duomenų apsaugos aspekto stiprinimas“ (1d).

1a. Sprendimas parengti reglamentą dėl bendros duomenų apsaugos ES sistemos, kuriuo bus 
pakeista Direktyva 95/46/EB, atitinka Parlamento raginimą „nustatyti visišką aukščiausio 
lygmens darną, suteikiant teisinį tikrumą ir numatant vienodą asmenų aukšto lygio apsaugą 
visomis aplinkybėmis“. Vis dėlto Bendrojo duomenų apsaugos reglamento projekte 
neatsižvelgta į primygtinį raginimą įtraukti į naujosios sistemos taikymo sritį Europos 
Sąjungos institucijų ir agentūrų taikomas asmens duomenų tvarkymo procedūras, kurioms 
taikomas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Komisija priėmė politinį sprendimą, kad teisinė tvarkymo nusikalstamų veikų prevencijos, 
nustatymo, tyrimo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn ir susijusių teisminių veiksmų 
tikslu sistema grindžiama direktyva. Tai, kad įtrauktas teisėsaugos duomenų tvarkymas 
valstybėse narėse, kaip ilgą laiką ragino Parlamentas, šioje srityje vertintina teigiamai, tačiau 
pranešėjai mano, kad, atsižvelgiant į klausimo jautrumą, pagal direktyvą turėjo būti užsibrėžta 
daugiau. Tai ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad Parlamentas yra aiškiai pabrėžęs, jog 
„konkrečiam sektoriui taikomomis taisyklėmis jokiu būdu neturėtų būti sumažintas pagrindų 
teisės aktais užtikrinamas apsaugos lygmuo ir griežtai apibrėžtos išimtinės, būtinos, teisėtos ir 
tikslinės bendrųjų duomenų apsaugos principų išimtys“.

1b. Pranešėjų nuomone, į esamus tekstus įtraukta daug svarbių paaiškinimų ir patobulinimų, 
susijusių su duomenų subjekto principais ir teisėmis. Tai pasakytina apie nuostatas dėl 
sutikimo, ypač dėl jų išsamaus pobūdžio, apie skaidrumo taisykles, išsamias duomenų 
subjekto informavimo taisykles, apie teisę reikalauti ištrinti duomenis, teisę į tai, kad jie būtų 
pamiršti, ir teisę į duomenų perkeliamumą, taip pat apie nuostatas dėl neskelbtinų duomenų ir 
duomenų, susijusių su vaikais.

1c. Rengiantis reformai taip pat atsižvelgta į Parlamento raginimus, susijus su duomenų 
apsaugos pareigūnais, poveikio privatumui vertinimais, bendrais pranešimais apie duomenų 
saugumo pažeidimus, stipriu duomenų apsaugos institucijų vaidmeniu ir įgaliojimais bei joms 
reikalingais pakankamais ištekliais, 29 straipsnio darbo grupės statusu, griežtomis ir 
atgrasomomis sankcijomis.

1d. Nuostatos dėl tarptautinio keitimosi duomenimis, kurias EP ragino supaprastinti ir stengtis 
sustiprinti, dabar aiškiai apima nustatytą praktiką, pvz., įmonėms privalomas taisykles ar 
standartines sutarties sąlygas, be to, teigiamai įvertinta tinkamumo įvertinimo procedūra. 
Nuostatos dėl keitimosi duomenimis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo kontekste taip 

                                               
1 P7_TA-PROV(2011)0323.
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pat turi būti vertinamos atsižvelgiant į vykstančias derybas su trečiosiomis šalimis, pvz., dėl 
ES ir JAV pagrindų susitarimo dėl duomenų apsaugos, apie kurį Parlamentas taip pat keletą 
kartų pareiškė nuomonę.

2. Pagrindiniai reformos elementai

Pagrindiniai reformos elementai1:

- duomenų apsauga, kaip pagrindinė teisė, nustatyta remiantis Chartijos 8 straipsniu ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsniu; šiuo požiūriu asmenims 
turėtų būti suteikiamos geresnės galimybės kontroliuoti savo duomenis (pagal laisvai 
suteiktą, informacija pagrįstą ir aiškų sutikimą, užtikrinant jiems teisę duomenis ištaisyti, 
ištrinti ir reikalauti, kad jie būtų pamiršti, suteikiant teisę gauti informaciją ir prieigą prie 
savo pačių duomenų, teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę nesutikti);

- tolesnis vadovavimasis principu, pagal kurį būtų aprėptos visokeriopo pobūdžio situacijos 
ir sektoriai (išskyrus nacionalinį saugumą, bendrą užsienio ir saugumo politiką ir išimtinai 
pelno neduodančią asmeninę veiklą), remiantis tuo pačiu ar panašiu taisyklių rinkiniu, 
pagal kurį viešajam ir privačiajam sektoriams taikomi tie patys principai ir mechanizmai, 
numačius būtinus ir proporcingus apribojimus teisėsaugos srityje;

- techniškai neutralus duomenų apsaugos taisyklių derinimas atsižvelgiant į naują 
technologinę pažangą (pvz., pritaikytojo ir standartizuotojo privatumo užtikrinimas);

- veiksmingų priemonių užtikrinimas siekiant apsaugoti pagrindinę teisę į duomenų apsaugą 
(tikslų apribojimas, valdytojo atsakomybė, pranešimas ir informavimas apie duomenų 
saugumo pažeidimus, stiprios ir nepriklausomos nacionalinės duomenų apsaugos 
institucijos, duomenų apsaugos pareigūnai visose viešosiose valdžios institucijose, 
stambesnėse negu konkretaus dydžio bendrovėse ar ypatingose situacijose, veiksmingas 
administracinis ir teisminis žalos atlyginimas);

- fragmentacijos prevencija ir teisinio tikrumo asmenims, įmonėms (bendrosios rinkos 
srityje) ir viešiesiems subjektams užtikrinimas įdiegiant pagal vieno langelio principą 
veikiančią sistemą (pagrindinės duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įstaigos 
duomenų apsaugos institucijos kompetencija) ir nuoseklumo užtikrinimo mechanizmą;

- pagrindinių duomenų apsaugos principų, susijusių su duomenimis, kuriais nusikalstamų 
veikų prevencijos, tyrimo, nustatymo ar traukimo baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymo tikslais keičiasi policija ir teisminės institucijos, 
suderinimo užtikrinimas (šiuo požiūriu duomenų apsaugos aspektai yra esminė esamų ir 
siūlomų ES teisės aktų dalis), taip nutraukiant dabartinę padėtį, kai ES taisyklės 
(Pamatinis sprendimas 2008/977/TVA) taikomos tik kai situacija tarpvalstybinė;

- saugios ir patikimos keitimosi duomenimis su trečiosiomis šalimis sistemos sukūrimas 

                                               
1 „Privatumo apsauga glaudžiai susijusiame pasaulyje. Europos duomenų apsaugos reglamentavimo pagrindai 
XXI amžiuje“, COM(2012) 0009 final.
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(arba remiantis valstybės, teritorijos ar duomenų tvarkymo sektoriaus sprendimu, pagrįstu, 
inter alia, teise į veiksmingą administracinį ir teisminį žalos Sąjungoje gyvenantiems 
duomenų subjektams atlyginimą, arba atsižvelgiant į specifines pagal teisiškai 
įpareigojančius teisės aktus numatytas apsaugos priemones) ir ES sistemos populiarinimas 
užsienyje (įskaitant susitarimus su trečiosiomis šalimis).

3. „Paketo principas“

Pranešėjų įsitikinimu, du su reforma susiję pasiūlymai – abiem tekstams vienu metu taikant 
visapusišką, subalansuotą ir koordinuotą procedūrą – yra unikali teisėkūros galimybė parengti 
dvi visapusiškai nuoseklias, suderintas ir aukštus standartus atitinkančias teisines priemones 
duomenų apsaugos srityje. Vadinamasis paketo principas atitinka nuolatinius daugybę metų 
skambėjusius EP raginimus parengti stiprią plataus užmojo duomenų apsaugos sistemą, kurią 
taikant išnyktų fragmentacija ir teisinis netikrumas. Konkrečiai vadovaujantis šiuo principu:

- bus užtikrinta, kad būtų vadovaujamasi suderintu požiūriu į teisėkūrą – taip bus pagerinta 
abiejų bylų esmė ir nuoseklumas. Praktiškai kiekvienas su paketu susijęs pranešėjas kartu 
yra ir kitos bylos šešėlinis pranešėjas. Koordinavimas taip pat užtikrinamas rengiant 
bendrus techninius posėdžius, diskusijas komitete ir svarstymus (žr. toliau). Šiuo metu 
abiem procedūroms rengiami panašūs tvarkaraščiai;

- teisėkūros požiūriu bus parengta veiksmingiausia ir išsamiausia procedūra, kadangi 
posėdžiai ir diskusijos buvo ir bus derinami – taip bus užtikrintas veiksmingas laiko 
panaudojimas ir minimalus išteklių naudojimas užtikrinant kruopštų darbą;

- bus užtikrinta, kad visose ES veiklos srityse vienu metu būtų taikoma vienodo lygio 
duomenų apsauga ir taip užkirstas kelias dabartiniams nenuoseklumams, kurie buvo 
būdingi iki Lisabonos sutarties, ir visose srityse užtikrinta optimali Teisingumo Teismo 
kontrolė.

4. Vykdomi veiksmai ir pažanga

4a. Jau įvyko išsamios diskusijos duomenų apsaugos reformos klausimais, kuriose dalyvavo 
šešėliniai pranešėjai, nuomonę teikiančių komitetų pranešėjai, Tarybai pirmininkaujančios 
valstybės ir Komisijos atstovai. Jie ir toliau diskutuos ir bendradarbiaus su 
suinteresuotosiomis šalimis, pvz., su duomenų apsaugos institucijomis, nacionalinėmis 
institucijomis, pramonės, pilietinių teisių ir vartotojų organizacijomis, kad būtų užtikrinta, jog 
Parlamento požiūris būtų tvirtai remiamas. Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
(LIBE) komitetas 2012 m. gegužės 29 d. surengė suinteresuotųjų šalių praktinį seminarą su 
reglamentu susijusiais klausimais; bus svarstoma galimybė panašų renginį surengti klausimais 
dėl direktyvos.

LIBE komiteto koordinatoriai nutarė, kad LIBE komitetas 2012 m. spalio 9 ir 10 d. surengs 
metinį tarpparlamentinį komitetų susitikimą laisvės, saugumo ir teisingumo srityje, kuriame 
dalyvaus nacionalinių parlamentų atstovai ir kuriame bus aptarti duomenų apsaugos reformos 
paketo klausimai. Vėliau šiais metaus bus pristatyti tolesni konkretūs su reglamentu ir 
direktyva susiję darbo dokumentai. Parlamente taip pat diskutuojama apie poveikio vertinimą.
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Šiuo metu planuojama, kad pranešimų projektai bus pristatyti iki 2012 m. pabaigos. 
Pranešėjas tikisi, kad 2013 m. laikotarpiu bus pasirengta deryboms su kita teisės aktų 
leidžiamąja institucija ir jos bus pradėtos.

4b. Sritys, dėl kurių, kaip pažymėjo pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai, būtina toliau diskutuoti 
ir jas tikslinti, apima (neapsiribojant):

- Komisijos vaidmenį taikant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus ir nuoseklumo 
užtikrinimo mechanizmą;

- tai, kad šiuo metu į reformą neįtrauktos ES institucijoms ir agentūroms skirtos duomenų 
apsaugos taisyklės;

- Sąjungos bendrosios teisės ir specifinių nacionalinių įstatymų ryšį;

- tikslus vaidmenų ir atsakomybės paskirstymą duomenų apsaugos institucijoms 
tarpvalstybiniais atvejais;

- profiliavimo, įskaitant žmogiškąjį elementą ir teisę būti informuotiems apie logiką, 
susijusią su duomenų tvarkymu, patikslinimus, kaip reikalavo Parlamentas;

- sąvokas „teisėtas interesas“, „viešasis interesas“ ir „visuomenės saugumas“;

- abiejų teisėkūros priemonių savitarpio ryšį, ypač tais atvejais, kai teisėsauga naudojasi 
privačių subjektų turimais asmens duomenimis;

- prašymus ar paraiškas dėl leidimo pasinaudoti asmens duomenimis, kuriuos Sąjungoje 
laiko trečiųjų šalių viešosios institucijos, ypač tais atvejais, kai duomenų valdytojas taip 
pat turi ten veikiančią įstaigą;

- stipresnes paskatas, susijusias su pritaikytąja ir standartizuotąja duomenų apsauga.


