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Visapusiško požiūrio reikalingumas

Dabartiniame 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2008/977/TVR dėl 
asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose 
bylose, apsaugos1 nenumatyta visapusiška sistema, taikytina duomenų apsaugai 
baudžiamosiose bylose teisėsaugos institucijose ir teismuose, nes šiame reglamente aptarti tik 
tarpvalstybiniai atvejai ir nenurodyta, ką daryti, kai kartu taikomos pagal įvairias ES 
priemones numatytos duomenų apsaugos nuostatos.

Parlamento tikslas buvo turėti vieną bendrą išsamią duomenų apsaugos priemonę, kuria būtų 
reglamentuojami visi skirtingi klausimai ir sritys. Nors dokumento rengimo pradžioje buvo 
nurodžiusi kitaip, Komisija pasiūlė ne vieną bendrą priemonę, o dvi – baudžiamosios teisės 
sritis būtų reglamentuojama siūlomoje direktyvoje. Jeigu ši direktyva būtų priimta, ja būtų 
patobulinta keletas aspektų, pvz., ji būtų taikoma ne tik tarpvalstybiniams, bet ir šalių vidaus 
atvejams. Šiuo metu taikoma daug įvairių ES priemonių, kuriomis reglamentuojama duomenų 
apsauga vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. Dabartinė 
„šizofreniška“ padėtis, kai nacionalinės teisėsaugos institucijos turi duomenų apsaugos lygį 
pritaikyti einamajam atvejui (tarpvalstybinis atvejis, vidaus atvejis, Europolo, Eurojusto 
atvejai, Priumo sprendimu reglamentuotas atvejis), nuoseklioje teisinėje aplinkoje nėra 
perspektyvi, atsižvelgiant dar ir į tai, kad duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių žmogaus 
teisių (ES chartijos 8 straipsnis). Nors chartija taikoma tik ES teisės įgyvendinimui (chartijos 
51 straipsnis), Teisingumo Teismas praeityje kitose srityse šią sąvoką aiškino plačiai. Kartu 
ES sutarties 2 straipsnyje tokio apribojimo (dėl ES teisės taikymo) nėra, o tai reiškia, kad 
valstybės narės turi laikytis pagrindinių teisių. Tuo požiūriu ilguoju laikotarpiu teisiškai 
abejotina, kaip tos pačios nacionalinės valdžios institucijos vidaus ir tarpvalstybiniais atvejais 
taikytų dvi skirtingas tos pačios pagrindinės teisės sąvokas.

Aišku, kad reglamentas būtų buvęs palankesnė priemonės, nes derinimas pagal direktyvą 
visada menkesnio masto ir gali lemti nevienodą perkėlimą į nacionalinę teisę – valstybėse 
narėse nebus nustatyta vienoda horizontali praktika (kaip įvyko Direktyvos 95/46/EB atveju). 
To paties apsaugos lygio, koks užtikrinamas siūlomu reglamentu, nebus galima užtikrinti ne 
tik direktyvos forma, bet ir turiniu. Tuo klausimu Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas (EDAPP) nurodė, kad, inter alia, „platesnė negu dabartinio pamatinio sprendimo 
taikymo sritis vertinga tik jeigu direktyva šioje srityje iš esmės padidinamas duomenų 
apsaugos lygis, tačiau taip nėra. Palyginti su siūlomu reglamentu, daugelis siūlomos 
direktyvos nuostatų yra netobulos ir nepateikta akivaizdaus jų pagrindimo“2. Deklaruojamas 
reformos tikslas visapusiškai neįgyvendintas ir nepanaikintas visapusiškumo trūkumas3. 
EDAPP primygtinai paragino teisės aktų leidėjus „užtikrinti, kad abiejose priemonėse būtų 
įtvirtintos tos pačios esminės nuostatos ir kad jos įsigaliotų tą pačią dieną“4. Be to, 29 
straipsnio darbo grupė savo nuomonėje dėl duomenų apsaugos reformos5 ne kartą nurodė šį 
klausimą ir išreiškė susirūpinimą dėl Komisijos pasiūlymo. Taigi pranešėjas, kuriam pritaria ir 

                                               
1 OL L 350, 2008 12 30, p. 60.
2 2012 m. sausio mėn. EDAPP nuomonė dėl duomenų apsaugos reformos paketo, 19 punktas.
3 Šiuo klausimu žr. 2010 m. lapkričio 4 d. Komisijos komunikatą „Visapusiškas požiūris į asmens duomenų 
apsaugą Europos Sąjungoje“ (COM(2010) 609), 2011 m. liepos 6 d. EP rezoliuciją, 2011 m. vasario 24–25 d. 
3071-ojo Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio išvadas, 2011 m. sausio 14 d. EDAPP nuomonę ir kt.
4 2012 m. sausio mėn. EDAPP nuomonė dėl duomenų apsaugos reformos paketo, 37 punktas.
5 2012 m. kovo 23 d. 29 straipsnio darbo grupės nuomonė 01/2012 dėl duomenų apsaugos reformos pasiūlymų.
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šešėliniai pranešėjai, primygtinai reikalaus, kad abi priemonės būtų vertinamos kaip vienas 
rinkinys, ir yra pasirengęs šią nuomonę apginti, prireikus koordinuojant abiejų pasiūlymų 
tvarkaraštį.

Būtinumas išvengti nerealaus, nepraktiško sričių padalijimo

Abiejų priemonių padalijimas kelia pagrįstų klausimų dėl praktinio jų taikomumo tais 
atvejais, kai teisėsaugos institucijos bendradarbiauja su privačiuoju sektoriumi ar su kitais 
viešaisiais subjektais. Dvi skirtingos priemonės (priimtos skirtingu laiku), kuriose nustatyti 
skirtingi taisyklių rinkiniai, praktiškai neatitiktų tikslo įtvirtinti teisinį tikrumą ir lygybę prieš 
įstatymą. Todėl abejotina, ar tokia direktyva, kokia siūloma dabar, nors ja reglamentuojami ir 
vien šalies vidaus atvejai, atitiktų visapusišką požiūrį1. Kartais šalies vidaus byla gali tapti 
tarpvalstybine byla ir (arba) byla, kurioje reikia bendradarbiauti su privačiais subjektais. Visi 
surinkti duomenys yra potencialūs ES duomenys, kuriais bus keičiamasi Sąjungoje. Geras 
pavyzdys, kaip paskleidžiami „užteršti“ duomenys, yra Europos žmogaus teisių teismo byla 
Marper, kurioje DNR mėginio laikymo vienoje valstybėje narėje problema dėl Priumo 
sprendimo tampa problema visose valstybėse narėse. Tai matyti ir iš numatomo priežiūros 
institucijų įsteigimo bei jų vaidmens, įskaitant Europos duomenų apsaugos valdybos 
vaidmenį, kurių atžvilgiu direktyvoje pateikta tiesioginė nuoroda į siūlomą reglamentą2. 

Be to, ES institucijų, tarnybų, biurų ir agentūrų reikalams siūloma direktyva netaikoma (2 
straipsnis), nors šie subjektai tampa vis svarbesni keičiantis duomenimis teisminiame ir 
teisėsaugos sektoriuose. Kartu Komisija siūlo praėjus trejiems metams nuo šios direktyvos
įsigaliojimo persvarstyti konkrečius aktus policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje, o tai 
iš tikrųjų reiškia kelių metų laikotarpį (1–2 teisėkūros darbo metai, 3 metai perkėlimui į 
nacionalinę teisę, o po trejų metų Komisija pradėtų tuos aktus persvarstyti). Praktiškai galima 
daryti netiesioginę išvadą, kad bendro lygio standartų Europos Sąjungoje nebus dar maždaug 
6 metus, o toks laikotarpis nepriimtinas.

Spręstini klausimai

Reikia išaiškinti keletą konkrečių klausimų, inter alia, susijusių su toliau nurodytais dalykais:

– Kiekviena principo išimtis turi būti deramai pagrįsta, nes duomenų apsauga yra viena iš 
pagrindinių teisių. Duomenys turi būti vienodai saugomi visomis aplinkybėmis, kartu 
visapusiškai taikant chartijos 52 straipsnį, kuriame leidžiami apribojimai. Šie apribojimai turi 
būti bendros taisyklės išimtis ir negali tapti pačia taisykle. Laisvai aiškintinoms grupinėms ir 
plataus pobūdžio išimtims negali būti pritarta.

– Turi būti aiškiai apibrėžti duomenų apsaugos principai, pvz., duomenų saugojimo, 
skaidrumo, reguliaraus duomenų atnaujinimo, jų tinkamumo, aktualumo ir užtikrinimo, kad jų 
nebūtų per daug, aspektai. Be to, nėra nuostatų, kuriomis duomenų valdytojas būtų 
                                               
1 Tuo klausimu siūlomos direktyvos 12 konstatuojamojoje dalyje abstrakčiai deklaruojama: „siekiant užtikrinti 
vienodą fizinių asmenų apsaugos lygį visoje Sąjungoje nustačius teisiškai įgyvendinamas teises ir pašalinti 
skirtumus, kurie trukdo kompetentingoms institucijoms keistis asmens duomenimis, direktyva turėtų būti 
nustatytos suderintos asmens duomenų apsaugos ir laisvo judėjimo teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose 
bylose ir policijos bendradarbiavimo srityse taisyklės“.
2 Tuo klausimu žr. 52 ir 59 konstatuojamąsias dalis.
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įpareigojamas įrodyti, kad laikosi taisyklių. 

– Nėra vertinimo mechanizmo reikalingumui ir proporcingumui tinkamai įvertinti. Šis 
klausimas esminis siekiant įvertinti, ar tam tikri tvarkomi duomenys apskritai reikalingi ir 
atitinka tikslą, kuriuo renkami. Šių vertinimų reikalingumas neseniai pabrėžtas diskutuojant 
apie Terorizmo sekimo finansavimo programą (TFSP) ir keleivio duomenų įrašus (PNR). Be 
to, atliekant tokį vertinimą būtų neleidžiama susidaryti tam tikrai „Orvelo visuomenei“, kur 
galiausiai visi duomenys bus tvarkomi ir analizuojami. Siekiant pagrįsti tikslą, rinkti 
duomenis turi būti reikalinga, atsižvelgiant į tai, kad tikslo negalima pasiekti kitomis 
priemonėmis ir tinkamai išsaugomas asmens privačios sferos pagrindas. Siekiant užkirsti kelią 
visuotiniam gyventojų profiliavimui, proporcingumas susijęs ir su pakartotiniu duomenų 
naudojimu kitais tikslais negu tie, kuriais jie buvo iš pradžių teisėtai tvarkomi1.

– Nėra aiškios profiliavimo apibrėžties. Bet kuri tokia apibrėžtis turėtų atitikti Europos 
Tarybos rekomendaciją2. Profiliavimas teisėsaugos srityje turi būti numatytas įstatymu, kuriuo 
nustatomos priemonės duomenų subjektų teisėtiems interesams apsaugoti, visų pirma 
leidžiant jiems išsakyti savo požiūrį. Bet kokius neigiamus padarinius turi įvertinti į sistemą 
įsikišęs žmogus. Kartu profiliavimas neturėtų tapti visiškai nekaltų asmenų rūšiavimo veikla, 
neturinčia jokio pateisinamo asmeninio pagrindo – jis neturėtų virsti vadinamuoju masiniu 
sekimu (vok. Rasterfahndung).

– Siūloma asmens duomenų perdavimo trečiosioms šalims tvarka netobula, ja nenumatytos 
visos reikiamos apsaugos nuostatos asmenų, kurių duomenys bus perduodami, teisėms 
užtikrinti. Pagal šią sistemą teikiama mažesnė apsauga negu pagal siūlomą reglamentą. 
Pavyzdžiui, direktyvoje leidžiama duomenis perduoti trečiosios šalies valdžios institucijai 
arba tarptautinei organizacijai, nekompetentingai spręsti teisėsaugos klausimus. Be to, kai 
perdavimas grindžiamas duomenų valdytojo atliktu vertinimu (35 straipsnio 1 dalies b 
punktas), pagal direktyvą gali būti leidžiama duomenis perduoti masiškai ir perduoti didelį jų 
kiekį.

– Tinkamai neapibrėžti duomenų apsaugos institucijų įgaliojimai kontroliuoti, ar laikomasi 
duomenų apsaugos taisyklių, ir tai užtikrinti. Palyginti su siūlomu reglamentu, ne tokios 
aiškios duomenų apsaugos institucijų kompetencijos sritys. Nėra akivaizdu, kad duomenų 
apsaugos institucija galėtų patekti į duomenų valdytojo patalpas, kaip numatyta reglamente. 
Atrodo, kad ne taip tiksliai išdėstytos ir sankcijos bei vykdymo užtikrinimo priemonės.

Išvados

Pranešėjas pritaria idėjai įtraukti ir duomenų tvarkymą vien šalies viduje, nes taip būtų 
                                               
1 Todėl 19 konstatuojamoji dalis, kurioje raginama duomenis plačiai naudoti pakartotinai, turi būti aiškinama 
siaurai, ją susiejant su 20 konstatuojamąja dalimi, kurioje raginama apriboti tikslą ir užtikrinti proporcingumą.

2 Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendacija Nr. CM/Rec(2010)13 valstybėms narėms dėl asmenų 
apsaugos, susijusios su automatizuotu asmens duomenų tvarkymu atsižvelgiant į profiliavimą, 2010 m. lapkričio 
23 d.
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panaikinta dabartinių ES teisės aktų spraga ir šiems atvejams būtų numatyta nuoseklesnė ir 
darnesnė sistema. Taigi, siūlomoje direktyvoje reikia pasiekti apsaugos lygį, reikalaujamą 
Sutartyse, Pamatiniame sprendime 2008/977/TVR, Direktyvoje 95/46/EB ir Europos Tarybos 
rekomendacijoje Nr. R (87)15.

Pranešėjas mano, kad, siekiant užtikrinti nuoseklumą ir teisinį tikrumą, svarbiausia, kad 
tvarkaraščio ir galutinio priėmimo požiūriu direktyva ir reglamentas būtų laikomi vienu 
rinkiniu.

Pranešėjas siūlys pakeitimus, kuriais bus siekiama padidinti apsaugą iki panašios į tą, kuri 
numatyta reglamente.


