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1. Europos duomenų apsaugos reglamento instituciniai aspektai

Kaip nurodyta darbo dokumente Nr. 2, šiame darbo dokumente aptariami numatomo 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento instituciniai aspektai. Pranešėjas norėtų pasiekti 
sutarimą dėl toliau išdėstytų svarbiausių institucinių aspektų, kurie būtų įtraukti į pranešimo 
projektą.

2. Nuoseklumas ir vykdymo užtikrinimas

Pagrindiniai duomenų apsaugos principai tebegalioja ir juos reikia stiprinti, tačiau ši reforma 
labiausiai reikalinga dėl nepakankamo vykdymo užtikrinimo. Reglamentu visoms duomenų 
apsaugos institucijoms (angl. DPA) bus užtikrinta vienoda darbo sistema. Siekiant, kad 
duomenų apsaugos institucijos veiktų, jos privalo būti aprūpintos pakankamais ištekliais. 

Numatomas nacionalinių duomenų apsaugos institucijų bendradarbiavimo ir nuoseklumo
mechanizmas – didžiulis žingsnis siekiant nuosekliai taikyti duomenų apsaugos teisės aktus 
visoje ES. Vis dėlto dar reikia atsakyti į ne vieną klausimą. Atrodo pagrįsta vadinamąjį vieno 
langelio principą taikyti abiem suinteresuotosioms šalims – duomenų valdytojams ir duomenų 
subjektams. Bet kuriuo atveju reikia parengti nesudėtingą mechanizmą, kuris iš tikrųjų veiktų 
praktikoje, įskaitant aiškias paskatas ir pareigas duomenų apsaugos institucijoms 
bendradarbiauti. Be to, Komisijos vaidmuo taikant nuoseklumo mechanizmą turėtų būti toks, 
kad būtų paisoma duomenų apsaugos institucijų nepriklausomumo. Ar įmanoma duomenų 
apsaugos institucijoms nustatyti pareigą vadovautis Europos duomenų apsaugos valdybos 
sprendimais, dabar pavesta išsiaiškinti EP Teisės tarnybai.

3. Duomenų apsauga ES institucijose ir agentūrose

Nuolat kelia rūpestį naujų duomenų apsaugos taisyklių taikymas ES institucijoms bei 
agentūroms ir jų suderinamumas su kitomis teisinėmis priemonėmis, pvz., siūloma Duomenų 
apsaugos direktyva teisėsaugos tikslais ir E. privatumo direktyva, nes dabartiniame projekte 
šie klausimai deramai neaptariami. Su šešėliniais pranešėjais preliminariai sutarta ES 
institucijas įtraukti į naująjį reglamentą, pavyzdžiui, reikalaujant patikslinti Reglamentą (EB) 
Nr. 45/20011, kad jis būtų visapusiškai suderintas su Bendruoju duomenų apsaugos 
reglamentu prieš pastarąjį pradedant taikyti. 

Bet kuriuo atveju reikia surengti horizontalesnes diskusijas (kuriose būtų aptariamas 
reglamentas ir direktyva), kaip dabartinį duomenų apsaugos taisyklių rinkinį pritaikyti 
skirtingoms ES agentūroms.

4. Duomenų apsaugos ir teisėsaugos ryšys

Rengiant teisės aktų rinkinį, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ryšiui su Duomenų 
apsaugos direktyva teisėsaugos tikslais irgi reikia taikyti horizontalų metodą. Tai bus itin 
aktualu tais atvejais, kai teisėsauga naudojasi privačių subjektų turimais asmens duomenimis. 
Pagrindines taisykles gali tekti reglamentuoti direktyva arba galbūt kitomis ES baudžiamosios 

                                               
1 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos 
Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, Oficialusis 
leidinys L 8, 2001 1 12, p. 1–22.
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teisės priemonėmis, pvz., taikomomis policijos ir teismų bendradarbiavimo arba baudžiamojo 
proceso teisių srityje. Vis dėlto Duomenų apsaugos reglamente turės būti įtvirtintos aiškios 
nuostatos siekiant užtikrinti, kad įmonės duomenis teisėsaugos institucijoms galėtų perduoti 
tik tuo atveju, jei tai bus grindžiama teisės aktais, sąžiningu procesu, teisminės apsaugos 
priemonėmis ir bus visapusiškai laikomasi ES chartijos 52 straipsnio. 

Neišspręstas klausimas šia tema – galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų materialinė 
taikymo sritis. Kai kurios valstybės narės (pvz., Austrija) galiojančią Direktyvą 95/46/EB 
teisėsaugos tikslais taiko vidaus atvejams, kai kurios ją taiko iš dalies (pvz., Belgija), kai 
kurios – visai netaiko. Todėl siekiant užtikrinti tinkamą piliečių apsaugą, grindžiamą tinkamu 
savo teisių žinojimu, akivaizdžiai reikalingas derinimas.

5. Asmens duomenų tvarkymas valdžios institucijose

Valstybėms narėms galima numatyti nedidelę veiksmų laisvę priimti konkrečias duomenų 
apsaugos taisykles tam tikriems viešiesiems sektoriams, jeigu išlaikomos visoje Sąjungoje 
vienodos nuoseklios ir paprastos taisyklės. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai pasirengę į šiuos 
aspektus atsižvelgti, jeigu reglamento tikslai ir principai bus aiškiai išdėstyti ir nesumenkinti 
nacionaliniais teisės aktais. Tai pavesta išsiaiškinti ir EP Teisės tarnybai. 

Svarbu išvengti pavienių nacionalinių taisyklių rinkinio ir būtent tai ketinama padaryti kaip 
priemonę pasirinkus reglamentą. Tais atvejais, kai valstybės narės turi kompetenciją apriboti 
duomenų subjektų teises, šios teisės turėtų būti pritaikomos siauriau.

6. Komisijos deleguotieji ir įgyvendinimo įgaliojimai

Iš esmės pritariama Komisijos vizijai priimti viešąjį interesą atitinkantį reglamentą, tačiau, 
kaip aiškiai matyti iš Parlamente vykusių diskusijų, nepritariama minčiai šio tikslo siekti 
dažnai pasitelkiant deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus. Pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai 
sutinka, kad jais reikia naudotis kuo mažiau – ne daugiau, nei būtina. Kita vertus, teisės aktų 
leidėjas turėtų atsisakyti tik konkrečių deleguotųjų ar įgyvendinimo aktų, kai turima aiški 
deleguotųjų ar įgyvendinimo įgaliojimų naudojimo alternatyva. 

Būsimas deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų vertinimas kartu su Taryba ir Komisija turėtų būti 
grindžiamas trim kategorijomis: a) vien techniniu įgyvendinimu, pvz., pranešimų formomis ir 
kt. – šie aktai turėtų likti tokie, kokie siūlomi; b) esminiu įgaliojimų perdavimu, tačiau 
reikalingu reglamentui atnaujinti atsižvelgiant į techninę ir verslo plėtrą, pvz., neskelbtinų 
duomenų, verslo modelių ir kt. kategorijomis – šie aktai turėtų būti išlaikyti, tačiau teisės aktų 
leidėjas turėtų nustatyti labai aiškias gaires (kriterijus ir apribojimus); ir c) esminiu įgaliojimų 
perdavimu, susijusiu su pagrindiniais teisės akto aspektais, pvz., teisėtų interesų apibrėžimu –
šiuos aktus reglamente reikia išbraukti ir pakeisti konkrečia formuluote.


