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1. Europos duomenų apsaugos tvarkos griežtinimas. Ko imtasi ir ką dar reikia nuveikti?

ES institucijų ir valstybių narių diskusijose dėl 2012 m. sausio mėn. Europos Komisijos 
pasiūlytos naujos duomenų apsaugos tvarkos padaryta pažanga. Kaip abu pranešėjai – dėl 
reglamento ir dėl direktyvos – aiškiai išdėstė savo pirmajame darbo dokumente1, į reformos 
dokumentų rinkinį įtraukta nemažai Parlamento rekomendacijų dėl: a) visapusiško požiūrio 
taikymo, b) asmenų teisių stiprinimo, c) toliau plėtojamo vidaus rinkos aspekto ir geresnio 
duomenų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimo, ir d) pasaulinio aspekto stiprinimo. 
Reikėtų pabrėžti, kad remiantis Pagrindinių teisių chartijos 8 straipsniu duomenų apsauga 
dabar yra teisiškai privaloma pagrindinė teisė ir turi konkretų teisinį pagrindą, nustatytą 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 16 straipsnyje. Todėl skaitmeniniame 
globalizacijos amžiuje turėtume stiprinti vartotojų ir piliečių (duomenų subjektų) apsaugą.

Įvairiose institucijose vis dar diskutuojama deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų, administracinės 
naštos, nuoseklumo užtikrinimo mechanizmo ir kitais klausimais. Tarybai pirmininkaujanti 
valstybė narė šioms horizontalioms temoms aptarti sudarė „Pirmininkaujančios valstybės 
narės draugų“ grupę, o Parlamentas išklausys ekspertus ir 2012 m. spalio 9–10 d. Piliečių 
laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir nacionalinių parlamentų komitetų metiniame 
posėdyje surengs diskusijas su suinteresuotaisiais subjektais. Pateikti pranešimo dėl 
reglamento projektą numatoma iki 2012 m. pabaigos, o tada bus numatytas ilgas terminas, per 
kurį nariai galės laiku (iki 2013 m. vasario mėn.) pateikti pakeitimus ir 2013 m. balandžio 
mėn. atlikti orientacinį balsavimą, kuriuo bus sudarytos sąlygos Airijos pirmininkavimo 
Tarybai laikotarpiu pradėti derybas. Komitetai, kurių paprašyta pateikti nuomones, 
atitinkamai planuoja savo darbą. Kadangi greitai kintančioje aplinkoje skubiai reikia 
nuoseklios teisinės sistemos, pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų tikslas – susitarimą su Taryba 
dėl teisės aktų rinkinio pasiekti per šią kadenciją.

Po keturių keitimųsi nuomonėmis Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete ir šio 
komiteto darbo grupėje su suinteresuotaisiais subjektais ir po gausių diskusijų su šešėliniais 
pranešėjais, nuomonę teikiančių komitetų, Komisijos, Tarybai pirmininkaujančios valstybės 
narės atstovais ir suinteresuotaisiais subjektais, šiame dokumente pranešėjas pateikia 
konkretesnius savo siūlymus ir vertinimus. Šiame etape neįmanoma pateikti galutinio 
atsakymo į visus aptariama tema iškeltus klausimus. Vis dėlto galima pateikti keletą principų, 
kuriais, kaip gairėmis, būtų galima vadovautis rengiant pranešimo projektą. Jie grindžiami 
galiojančia duomenų apsaugos direktyva2 ir į juos atkreiptas dėmesys 2011 m. liepos 6 d. 
Parlamento rezoliucijoje (A. Vosso pranešime)3. Pranešėjas norėtų pasiekti sutarimą, kad į 
pranešimo projektą būtų įtraukti toliau aptariami pagrindiniai aspektai. Šiame darbo 
dokumente bus aptariami esminiai aspektai, o instituciniai aspektai bus aptariami trečiame 
darbo dokumente.

2. Pagrindinių principų stiprinimas ir apibrėžčių išaiškinimas

Sąvokų „asmens duomenys“ ir „duomenų subjektas“ apibrėžtys labai svarbios, nes jomis 
nustatoma reglamente išdėstytų apsaugos priemonių taikymo sritis ir veiksmingas jų taikymas 

                                               
1 PE491.322v01-00, 2012 m. liepos 6 d.
2 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Oficialusis leidinys L 281, 1995 11 23, p. 31–50.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0323, 2011 m. liepos 6 d.
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įvairių rūšių asmens duomenų tvarkymui. Šiuo požiūriu materialinė reglamento taikymo sritis 
turėtų būti ta pati kaip ir dabartinės Direktyvos 95/46/EB. Kadangi duomenų apsaugos 
sistema yra vienos iš pagrindinių teisių išraiška, riboti materialinę taikymo sritį – ne teisės 
aktų leidėjo kompetencija. Nepaisant to, įvairiose reglamento dalyse gali būti atitinkamai 
išspręstos su tam tikrais verslo modeliais susijusios pagrįstos problemos. 

Siekdami užtikrinti geriausią duomenų apsaugos lygį ir sudaryti sąlygas naujiems verslo 
modeliams, turime skatinti pseudoniminį ir anoniminį paslaugų naudojimą. Be to, aiški 
anonimiškumo apibrėžtis turėtų padėti duomenų valdytojams suprasti, kada duomenys 
nepatenka į reglamento taikymo sritį. Pseudoniminių duomenų naudojimo atveju, t. y. kai 
duomenų valdytojas gali išskirti konkrečius asmenis pagal pseudonimą, duomenų valdytojo 
pareigas būtų galima palengvinti. 

Sutikimas turėtų likti vienas iš svarbiausių ES požiūrio į duomenų apsaugą pagrindų. Kadangi 
tai – svarbus teisinis pagrindas, įprastai taikomas siekiant, kad duomenų tvarkymas taptų 
teisėtas, būtina, kad jis būtų aiškiai apibrėžtas reglamente. Duomenų subjektų žinios apie tai, 
kas vyksta su jų skaitmeninėmis tapatybėmis, pagerės jiems tiesiogiai dalyvaujant ir priimant 
laisvus sprendimus. Turėtume aiškiai išdėstyti, kad techniniai standartai, kuriais išreiškiami 
subjekto pageidavimai, yra galiojanti konkretaus sutikimo suteikimo forma1. Informacija 
duomenų subjektams turėtų būti teikiama lengvai suprantama forma, pvz., taikant 
„daugiasluoksnę privatumo politiką“ ir standartizuotus logotipus bei piktogramas2. Siekdami 
taikyti paskatas duomenų valdytojams, pareigų naštą galime sumažinti ir sutikimo prašymui 
gauti naudodami paprastas ir lengvas priemones, jeigu atliktas poveikio privatumui vertinimas 
ir sistema sertifikuota kaip atitinkanti pritaikytosios privatumo apsaugos ir standartizuotosios 
privatumo apsaugos principus. Reikia aiškiau išdėstyti sąvoką „didelis disbalansas“. 
Pirmiausia turėtų būti aiškiai apibrėžta, kokiais atvejais šį disbalansą lemia rinkos 
iškraipymai, pvz., monopolijos arba oligopolijos. Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į 
priemones, kuriomis gaunamas sutikimas vaikų asmens duomenims tvarkyti.

Kiti nei sutikimas teisiniai duomenų tvarkymo pagrindai turėtų būti aiškiai apibrėžti. Nuostata 
dėl duomenų tvarkymo tais atvejais, kai jis reikalingas sutarčiai vykdyti, turėtų būti taikoma ir 
paslaugos, kurios prašo duomenų subjektas, teikimui. Teisėtų interesų apibrėžtį neturėtų būti 
palikta nustatyti deleguotuoju aktu.

Tikslų apribojimas yra vienas iš pagrindinių duomenų apsaugos aspektų, nes juo duomenų 
subjektai saugomi nuo valdžios institucijų ar privačių įmonių atliekamo duomenų tvarkymo 
papildomais būdais, kurių neįmanoma numatyti. Remiantis vien teisėtais duomenų valdytojo 
interesais pakeisti asmens duomenų tikslą po jų surinkimo neturėtų būti įmanoma.

Profiliavimas, t. y. duomenų apie asmenų pomėgius, elgesį ir požiūrį vertinimas siekiant 
priimti dėl jų sprendimus, tapo plačiai paplitusia praktika. Siekiant užtikrinti, kad sutikimą dėl 
profiliavimo asmuo duotų remdamasis informacija, profiliavimo veiklą reikia apibrėžti ir 
reguliuoti. Būtų galima vadovautis Europos Tarybos rekomendacijomis3. Dėl profiliavimo 

                                               
1 Pavyzdžiui, tokiu standartu, jeigu jam bus taikoma tinkama teisinė sistema, galėtų tapti dabar rengiama 
konsorciumo „World Wide Web“ (W3C) sistema „Do Not Track“.
2 29 straipsnio darbo grupė, 11987/04/EN, WP 100: nuomonė 10/2004 dėl geriau suderintų informavimo 
nuostatų, 2004 m. lapkričio 25 d.
3 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)13 valstybėms narėms dėl asmenų 



PE497.802v01-00 4/6 DT\915162LT.doc

LT

duomenų subjektams gali tekti mokėti didesnes palūkanas arba draudimo įmokas vien dėl to, 
kad jie atitinka tam tikrus kriterijus ir prognozavimo modelius, kurie jiems netgi nėra aiškūs. 
Svarbu tai, kad numatant kokius nors neigiamus profiliavimo padarinius jį visada turi 
patikrinti žmogus.

Siekiant nuosekliai taikyti ES duomenų apsaugos teisės aktus, svarbus klausimas – teritorinė
reglamento taikymo sritis. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai pritaria, kad numatomas 
reglamentas būtų taikomas visais atvejais, kai tvarkomi ES piliečių ir gyventojų duomenys, 
nesvarbu, kur yra duomenų valdytojo buveinė. Kalbant apie tolesnį perdavimą trečiosioms 
šalims, gali tekti sugriežtinti sprendimo dėl tinkamumo priėmimo kriterijus. Perdavimo 
nesiremiant sprendimu dėl tinkamumo atveju kyla klausimas, kaip užtikrinti privačių 
susitarimų, pvz., sutarčių sąlygų ir įmonei privalomų taisyklių, vykdymą šalyse, kuriose nėra 
duomenų apsaugos įstatymų arba taikoma teisės sistema, kurioje nebus galima užtikrinti šio 
vykdymo. Trečiųjų šalių valdžios institucijų ar teismų prašymai pasinaudoti ES laikomais ir 
tvarkomais asmens duomenimis turėtų būti tenkinami tik tuo atveju, jeigu jie turi ES teisės 
aktuose numatytą teisinį pagrindą1. Tai taps dar svarbiau daugėjant nuotolinių kompiuterinių 
išteklių paslaugų.

3. Asmens teisių ir vartotojų pasitikėjimo stiprinimas

Vienas iš duomenų apsaugos pagrindų visada buvo konkrečios asmens teisės duomenų 
valdytojo atžvilgiu. Siekiant spręsti skaitmeninio amžiaus uždavinius ir suteikti teisinio 
tikrumo vartotojams bei verslo subjektams, šias teises reikia ne tik užtikrinti, bet ir stiprinti 
bei išaiškinti. Kita vertus, siūlomą reglamentą galima supaprastinti sujungiant teises, kurios 
yra labai panašios – kaip dvi to paties medalio pusės. Taip duomenų valdytojams bus 
sumažinta administracinė našta, o asmenims bus lengviau suprasti savo teises ir jomis 
naudotis.

Duomenų subjektams teikiama informacija iš esmės gali sutapti su vidaus dokumentais, jeigu 
bus vadovaujamasi daugiasluoksniu požiūriu į pranešimus dėl privatumo, kai vartotojui 
pirmiausia parodoma standartizuota arba stilizuota privatumo politikos santrauka, o paprašęs 
jis gali gauti visus dokumentus. Turėtų būti išlaikyta teisė gauti suprantamą informaciją apie 
duomenų tvarkymo logiką (ši teisė jau nustatyta Direktyvoje 95/46/EB ir pabrėžta 2011 m. 
liepos 6 d. Parlamento rezoliucijoje). Duomenų subjektas turi turėti galimybę suprasti, kas 
daroma su jo duomenimis, o išsamios komercinės paslaptys turėtų būti saugomos.

Teisė į duomenų perkeliamumą – galimybė perkelti savo duomenis iš vienos platformos į kitą 
– yra tik derama seniai įtvirtintos teisės susipažinti su duomenimis forma. Skaitmeniniame 
amžiuje piliečiai, taip pat atlikdami ir vartotojų vaidmenį, gali pagrįstai tikėtis gauti savo 
asmeninę informaciją visuotinai naudojamu elektroniniu formatu. Taip bus sudarytos sąlygos 
susiformuoti didesnei konkurencijai toje srityje, kurioje nuolat susidaro tinklo poveikiu 
pagrįstos natūralios monopolijos – rinkos priemonėmis bus skatinama teikti paslaugas, 

                                                                                                                                                  
apsaugos, susijusios su automatizuotu asmens duomenų tvarkymu atsižvelgiant į profiliavimą, 2010 m. lapkričio 
23 d.
1 Visos frakcijos labai susirūpinusios dėl užsienio valdžios institucijų galimybių naudotis Europos 
bankininkystės, medicininiais ir ryšių duomenimis, plg. su klausimais, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir 
atitinkamomis 2012 m. vasario 15 d. diskusijomis su Pirmininko pavaduotoja ir už teisingumą atsakinga 
Komisijos nare Viviane Reding, CRE 15/02/2012 – 19. 
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atitinkančias duomenų apsaugos nuostatas.

Duomenų subjektams tebėra svarbi teisė reikalauti ištrinti duomenis ir teisė reikalauti ištaisyti 
duomenis, nes atskleidžiama vis daugiau informacijos, galinčios turėti didelį poveikį. Tokį pat 
požiūrį reikėtų taikyti ir teisei būti pamirštam, nes ji reiškia aiškesnį minėtų teisių taikymą 
skaitmeninėje aplinkoje, kartu išlaikant bendrą išimtį, taikomą saviraiškos laisvei. Tai turėtų 
būti konkrečiai nurodyta formuluotėje. 

Teisė nesutikti su tolesniu duomenų tvarkymu visada turėtų būti nemokama. Be to, reikia 
geresnių galimybių, įskaitant vartotojų grupių galimybes, veiksmingai ginti savo teises. 

4. Atskaitomybės stiprinimas ir administracinės naštos mažinimas

Asmens duomenų tvarkymas duomenų valdytojams ir tvarkytojams teikia daug verslo 
galimybių. Tačiau kadangi asmens duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių teisių, šis 
tvarkymas reiškia ir tam tikras pareigas. Siekiant išvengti teisinio netikrumo įmonėms ir 
valdžios institucijoms, šios pareigos turėtų būti aiškios ir suprantamos. Todėl reikia daug 
aiškiau paskirstyti duomenų valdytojų ir duomenų tvarkytojų pareigas ir atsakomybę. Reikia 
daugiau diskutuoti apie sąvoką „bendri duomenų valdytojai“. Be to, reikia išsiaiškinti ribas, 
ką duomenų tvarkytojas gali atlikti be duomenų valdytojo pavedimo, įskaitant atvejus, kai 
duomenų tvarkytojas nurodo, kad duomenis tvarkys subrangovas.

Duomenų apsaugos pareigūnai įmonėse ir valdžios institucijose yra svarbus modernios 
duomenų apsaugos praktikos aspektas, ir iš esmės pritariama privalomam jų pareigybės 
steigimui visoje Sąjungoje ir pasiūlymams dėl jų pareigybės ir funkcijų. Gali prireikti aiškiau 
išdėstyti išsamias nuostatas dėl jų nepriklausomumo, įgaliojimų ir pareigų. Plačiai sutariama, 
kad riba, nuo kurios duomenų apsaugos pareigūnas būtų skiriamas privaloma tvarka, turėtų 
priklausyti ne tik nuo įmonės dydžio – ji turėtų būti grindžiama daugiausiai duomenų 
tvarkymo aktualumu. Tinkamas matas gali būti asmenų, kurių duomenys tvarkomi, skaičius. 

Pranešimai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir duomenų saugumo nuostatos turi 
būti suderintos su E. privatumo direktyva1 ir būsimąja direktyva dėl išpuolių prieš 
informacines sistemas. 

Pritaikytoji duomenų apsauga ir standartizuotoji duomenų apsauga palankiai vertintinos kaip 
pagrindinė reformos naujovė. Jomis būtų užtikrinama, kad, pavyzdžiui, išmaniojo telefono 
programa panaudotų tik tuos telefone esančius duomenis, kurie tikrai reikalingi konkrečiai 
paslaugai suteikti, pvz., maršrutui arba informacijai apie orus nurodyti. Vis dėlto gamintojams 
ir paslaugų teikėjams reikia daug aiškesnių gairių, kaip įgyvendinti šiuos principus, ir paskatų 
juos įgyvendinti. Poveikio privatumui vertinimus irgi reikia aiškiau apibūdinti ir nustatyti 
aiškesnes gaires. Abiems metodams taikyti reikalingas ir stiprus duomenų apsaugos pareigūnų 
vaidmuo.

                                               
1 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir 
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių), Oficialusis 
leidinys L 201, 2002 7 31, p. 37–47.
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Elgesio kodeksams, sertifikavimui ir ženklams apskritai pritariama, tačiau jiems taikyti irgi 
reikia paskatų ir aiškesnių taisyklių dėl padarinių duomenų tvarkymo teisėtumui, atsakomybei 
ir su tuo susijusiems klausimams.


