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prieigos prie piliečių kompiuterių ir telefonų, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
B. O.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra susirūpinęs, kad didelės informacinių technologijų bendrovės, 
pavyzdžiui, „Google“, „Apple“ ir kt., turi prieigą prie piliečių kompiuterių ir telefonų. Kaip 
pavyzdį jis pateikia bendrovės „Google“ sprendimą dėl saugumo problemos telefonuose 
naudojamoje „Android“ operacinėje sistemoje. „Android“ naudotojai nežinojo apie šį 
įsikišimą. Nors pats bendrovės įsikišimas buvo naudingas, peticijos pateikėjas mano, jog tai 
taip pat reiškia, kad bendrovės ir galbūt nusikalstamos organizacijos gali įgyti prieigą prie 
naudotojų asmens duomenų. Peticijos pateikėjui atrodo keista, kad įsilaužėliai už tokias 
veikas griežtai baudžiami, o didelės bendrovės, panašu, išvengia bausmės. Peticijos pateikėjas 
atkreipia dėmesį, kad pagal Direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis visi ES piliečiai turi teisę į apsaugą, susijusią su jų asmens duomenų tvarkymu. 
Peticijos pateikėjas ragina priimti ES reglamentą, kuriuo būtų uždraustas slaptų metodų 
taikymas arba bent tie metodai būtų taikomi tik gavus asmens sutikimą. Jis taip pat mano, kad 
turėtų būti įsteigta nepriklausoma įstaiga, kuri prižiūrėtų, ar laikomasi šių taisyklių.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. rugsėjo 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėjas prašo pakeisti ES teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti geresnę 
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kompiuterių bei judriojo ryšio prietaisų apsaugą ir trečiosioms šalims neleisti prie jų 
prisijungti arba kontroliuoti šią prieigą. Peticijos pateikėjas pažymi, kad tokios prieigos 
paplitimas Europos Sąjungoje yra įprasta veikla, nors jam kyla abejonių dėl jos teisėtumo.
Neteisėta prieiga prie asmenų asmeninių kompiuterių ir judriojo ryšio prietaisų gali pažeisti 
Pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas ir ES acquis bei nacionalinės teisės aktuose 
reglamentuojamas pagrindines asmenų teises į jų nuosavybės apsaugą, asmeninį ir šeimos 
gyvenimą, būstą, komunikavimą bei asmens duomenų apsaugą. Tokia prieiga teisėta gali būti 
laikoma tik griežtomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis.
Tai, ar bandymas prisijungti prie informacinės sistemos ar prietaiso, yra nusikalstamo 
pobūdžio, priklauso nuo konkretaus atvejo ir konkrečių aplinkybių. Tokiu atveju taikomi 
nacionalinės baudžiamosios teisės aktai, o nacionalinės teisėsaugos institucijos yra 
kompetentingos tirti nusikalstamą veiką ir už ją patraukti atsakomybėn.
Peticija susijusi su ES acquis dėl duomenų apsaugos, e. privatumo, vartotojų apsaugos ir 
elektroninių nusikaltimų.

* ES acquis:

E. privatumo direktyva
E. privatumo direktyva (2002/58/EB) taikoma asmens duomenų tvarkymui elektroninių ryšių 
sektoriuje, siekiant užtikrinti laisvą tokių duomenų judėjimą ir laisvą elektroninių ryšių 
įrangos bei paslaugų judėjimą Bendrijoje. Šioje direktyvoje nustatomos aiškios galimybės 
susipažinti su pavienių asmenų prietaisuose saugomais asmens duomenimis taisyklės ir 
paaiškinama, kad tam būtinas prietaiso naudotojo sutikimas. Atitinkamoje E. privatumo 
direktyvos nuostatoje numatyta: „valstybės narės užtikrina, kad elektroninių ryšių tinklų 
naudojimas informacijai saugoti ar prieiti prie informacijos, saugomos abonento ar naudotojo 
galiniame įrenginyje, būtų leidžiamas tik su sąlyga, kad atitinkamam abonentui ar naudotojui 
yra pateikiama aiški ir išsami informacija, kaip nurodyta Direktyvoje 95/46/EB, inter alia, 
apie tokio duomenų tvarkymo tikslus.“

Duomenų apsaugos direktyva
Duomenų apsaugos direktyvoje (95/46/EB) nurodomi duomenų tvarkymo principai: 
duomenys turi būti tvarkomi teisingai ir teisėtai, surinkti teisėtais, įvardytais ir aiškiai 
apibrėžtais tikslais, tvarkomi duomenys turi būti tinkami, susiję, tikslūs ir nepertekliniai, taip 
pat nuolat atnaujinami ir tvarkomi ne ilgiau, nei tai yra būtina (6 straipsnis). 7 straipsnyje 
paaiškinama, kuriais atvejais asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas. Asmens duomenų 
tvarkymas yra teisėtas, inter alia, tuo atveju, kai „duomenų subjektas yra nedviprasmiškai 
davęs sutikimą“ ir kai „tvarkyti reikia vykdant užduotį, atliekamą visuomenės labui, arba 
įgyvendinant oficialius įgaliojimus, suteiktus duomenų valdytojui arba trečiajai šaliai, kuriai 
atskleidžiami duomenys, išskyrus atvejus, kai duomenų subjekto <...> teisės ir laisvės yra 
viršesnės nei šie interesai“. Pagal Direktyvą 95/46/EB, taigi ir taikant nacionalines priemones, 
priimtas įgyvendinant šią direktyvą, duomenų subjektams suteikiama nemažai teisių. Šios 
teisės visų pirma apima teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas ištaisytų, ištrintų arba 
blokuotų duomenis, kurie tvarkomi nesilaikant šios direktyvos nuostatų (12 straipsnio b 
punktas). Be to, remiantis 14 straipsnio b punktu, duomenų subjektas turi teisę „prieštarauti, 
paprašius ir nemokamai, tam, kad būtų tvarkomi su juo susiję duomenys, kuriuos duomenų 
valdytojas įtaria esant tvarkomus tiesioginio pardavimo tikslais, arba būti informuotam, prieš 
atskleidžiant asmens duomenis trečiosioms šalims pirmą kartą arba prieš panaudojant juos 
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trečiųjų šalių vardu tiesioginio pardavimo tikslais, ir gauti aiškų pasiūlymą pasinaudoti teise 
nemokamai prieštarauti tam, kad duomenys tokiu būdu būtų atskleisti ar panaudoti“. 
Direktyvos 95/46/EB 28 straipsnyje nurodoma, jog valstybės narės numato, kad viena ar 
daugiau valdžios institucijų yra atsakingos už priežiūrą, kaip jos teritorijoje taikomos pagal šią 
direktyvą valstybių narių priimtos nuostatos. Vokietijoje ši institucija yra Federalinio 
duomenų apsaugos ir informacijos laisvės komisaro (vok. Bundesbeauftragter für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit) įstaiga, ji nagrinėja su duomenų tvarkymo 
teisėtumu susijusius skundus. 

Sutarčių teisė ir vartotojų teisės
Pagal Nuotolinės prekybos sutarčių direktyvą (97/7/EB) ir Nesąžiningos įmonių komercinės 
veiklos direktyvą (2005/29/EB) reikalaujama, kad prekiautojai pateiktų informaciją apie 
pagrindines prekių ar paslaugų, kurias jie siūlo, savybes. Pagal naująją Vartotojų teisių 
direktyvą (2011/83/ES), kurią valstybės narės šiuo metu perkelia į savo nacionalinę teisę ir 
kuri bus pradėta taikyti nuo 2014 m. birželio 13 d., konkrečiai reikalaujama pateikti 
informaciją apie skaitmeninio turinio funkcines savybes ir suderinamumą. Visiems vartotojui 
teikiamo skaitmeninio gaminio, pvz., programinės įrangos, atnaujinimams ar keitimams turėtų 
būti taikoma tokia pati taisyklė ir informacijos standartas kaip ir pagrindiniam produktui, 
nebent vartotojas, pasirinkęs automatinį atnaujinimą, nusprendė, kad nenori būti
informuojamas apie atnaujinimo savybes.
Kiekviena standartinė gaminio tiekėjo sutarties sąlyga, pagal kurią nustatoma, kad vartotojas 
turi priimti atnaujinimus, arba pagal kurią gaminiu galima naudotis tik sutinkant priimti 
būsimus atnaujinimus, turi būti įvertinama atsižvelgiant į Direktyvą 93/13/EEB dėl 
nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais. Pagal šią direktyvą bendrovėms draudžiama 
naudotis standartinėmis sutarties sąlygomis, sukeliančiomis didelį sutarties šalių teisių ir 
pareigų pusiausvyros nebuvimą darant žalą vartotojui. Pvz., mažai tikėtina, jog sutarties 
sąlygos, pagal kurias reikalaujama priimti programinės įrangos atnaujinimus, kad būtų 
pašalinta nustatyta grėsmė saugumui, galėtų daryti žalą vartotojui. Vis dėlto, jei automatinis 
atnaujinimas vartotojui darytų žalą, pvz., pablogėtų produkto funkcinės savybės ar padidėtų 
produkto nesuderinamumas su vartotojo aparatine įranga, produkto tiekėjo sutarties sąlyga, 
pagal kurią reikalaujama, kad vartotojas sutiktų priimti automatinius atnaujinimus, Direktyvos 
93/13/EEB požiūriu galėtų būti laikoma nesąžininga.
Pirmiau nurodytos ES teisės nuostatos įtrauktos į valstybių narių nacionalinės teisės aktus, o 
šių valstybių narių valdžios institucijos ir teismai atsakingi už jų taikymą konkrečiais atvejais. 
Kalbant apie tarpvalstybines problemas, pažymėtina, kad nacionalinės teisėsaugos institucijos, 
remdamosi Reglamentu (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje, 
bendradarbiauja siekdamos ES mastu sukurti vykdymo užtikrinimo tinklą (toliau –
bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas), taip pat šiame reglamente apibrėžiama 
sistema ir sąlygos, pagal kurias šios institucijos gali nustatyti, tirti ir sustabdyti nesąžiningą 
tarpvalstybinio masto veiklą. Nuo nesąžiningos veiklos nukentėję vartotojai apie savo atvejį 
gali pranešti nacionalinei teisėsaugos institucijai. Vokietijai atstovaujanti bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje tinklo narė yra Federalinė vartotojų apsaugos ir maisto saugos 
tarnyba (vok. Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), jos 
adresas: Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; interneto svetainės adresas: 
www.bvl.bund.de.
Vartotojai taip pat gali naudotis Europos vartotojų centrų tinklu (angl. ECC-Net), kuris 
padeda vartotojams gauti tinkamą informaciją jų teisių pažeidimo sudarant tarpvalstybinius 
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sandorius atveju ir padeda sutarčių su ūkio subjektais sudarymo atveju. Vokietijos vartotojų 
centro adresas: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, Bahnhofsplatz 3, 77694 
Kehl; interneto svetainės adresas: http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/.

* Esamos ir būsimos Komisijos iniciatyvos ir pasiūlymai:

Duomenų apsaugos reforma
Komisijos pasiūlyme dėl duomenų apsaugos reformos1 siekiama sugriežtinti taisykles dėl 
sutikimo; jis turi būti duodamas ne tik laisva valia, turint konkrečios informacijos, bet ir turi 
būti aiškiai išreikštas. Duomenų apsaugos reforma siekiama užtikrinti, kad duomenų apsaugos 
institucijoms būtų suteikta daugiau įgaliojimų tirti ir taikyti sankcijas, kad už neteisėtą asmens 
duomenų tvarkymą visoje Europos Sąjungoje būtų galima taikyti deramas sankcijas.
Šiuo metu šį pasiūlymą nagrinėja teisės aktų leidėjai (Europos Parlamentas ir Ministrų 
Taryba).

Sutarčių teisė ir vartotojų teisės
Naujoji Vartotojų teisių direktyva, kuri bus pradėta taikyti nuo 2014 m. birželio mėn., 
sustiprins vartotojų teises perkant internetu ir su skaitmeninio turinio teikimu susijusias teises. 
Visų pirma šioje direktyvoje sugriežtinamos taisyklės, susijusios su vartotojams teiktina 
informacija, aiškiai iš prekiautojų reikalaujant pateikti informaciją apie skaitmeninio turinio 
funkcines savybes ir suderinamumą. Be to, neseniai (2012 m. gegužės mėn.) priimtoje 
Europos vartotojų darbotvarkėje Komisija paskelbė, kad iki 2014 m. parengs valstybių narių 
teisėsaugos institucijoms skirtas gaires dėl vartotojų informavimo reikalavimų taikymo 
skaitmeninėje erdvėje.

Nuotolinių išteklių strategija
2012 m. rugsėjo 27 d. komunikate „Nuotolinės kompiuterijos galimybių naudojimas 
Europoje“ nurodoma keletas duomenų apsaugos aspektų, kurie susiję su nuotolinės 
kompiuterijos paslaugomis. Visų pirma komunikate pabrėžiama, kad Komisijos pasiūlyme dėl 
Duomenų apsaugos reglamento suteikiama galimybė geriau pritaikyti teisės aktus 
atsižvelgiant į nuotoliniais ištekliais grindžiamų kompiuterijos paslaugų teikimo modelius. Be 
to, Komisija nurodo, kad kai bus priimtas siūlomas reglamentas, Komisija naudosis jame 
numatytomis naujomis priemonėmis, kad, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
duomenų apsaugos institucijomis, pateiktų visas reikiamas papildomas Europos duomenų 
apsaugos teisės taikymo nuotoliniais ištekliais grindžiamoms kompiuterijos paslaugoms 
gaires. Komisijos komunikate taip pat pabrėžiama, kad būtina parengti gaires, kaip galiojančią 
ES duomenų apsaugos direktyvą taikyti nuotolinės kompiuterijos paslaugoms (pvz., nustatyti 
ir atskirti duomenų apsaugos teises ir pareigas, tenkančias duomenų valdytojams ir duomenų 
tvarkytojams, kai teikiamos nuotolinės kompiuterijos paslaugos, arba apibrėžti, kurį teisės 
aktą taikyti, kai gali būti sunku nustatyti atitinkamą nuotolinės kompiuterijos paslaugų teikėjo 
įsisteigimo vietą).

Elektroninių nusikaltimų direktyva ir Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija
Grėsmė kibernetiniam saugumui, ar ji būtų atsitiktinė ar tyčinė, mūsų ekonomikos ir 
visuomenės gerovei kelia didelių problemų. 
                                               
1 2012 m. sausio 25 d. duomenų apsaugos reformos dokumentų rinkinys, 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
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Siekdamos spręsti šią problemą visapusiškai ir integruotai, 2013 m. vasario 7 d. Komisija ir 
Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai kartu paskelbė bendrą 
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategiją1. Strategijoje pateikiama vizija ir politikos 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti saugią ir atsparią skaitmeninę aplinką kartu gerbiant 
ir skatinant pagrindines teises (įskaitant teisę į privatumą ir duomenų apsaugą) bei pagrindines 
ES vertybes Europos Sąjungoje ir už jos teritorijos ribų. 
Pagrindinė strategijos priemonė – pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl 
aukšto visos Sąjungos tinklų ir informacijos saugumo lygio, kuriuo būtų užtikrinta, kad vidaus 
rinka veiks sklandžiai. Pasiūlymu2 siekiama, kad valstybės narės užtikrintų minimalų 
nacionalinių pajėgumų lygį; prireikus valstybės narės bendradarbiautų ES lygmeniu 
dalydamosi informacija ir atsakomosiomis koordinavimo priemonėmis; būtiniausias paslaugas 
teikiantys privačiojo sektoriaus subjektai ir viešojo administravimo įstaigos įdiegtų deramas 
rizikos valdymo priemones ir atitinkamoms nacionalinėms institucijoms praneštų apie rimtus 
saugumo incidentus.

Direktyva dėl atakų prieš informacines sistemas
Direktyvos dėl atakų prieš informacines sistemas projekto tikslas – stiprinti kovą visų pirma 
su didelio masto išpuoliais prieš informacines sistemas derinant šios srities nusikalstamų 
veikų ir sankcijų teisės normas. Direktyvos projekte remiamasi galiojančiu pamatiniu 
sprendimu dėl atakų prieš informacines sistemas (2005/222/TVR) ir paliekamos dabartinės 
pamatinio sprendimo nuostatos – baudimas už neteisėtą prieigą, neteisėtą įsikišimą į sistemą ir 
neteisėtą įsikišimą į duomenis, taip pat įtraukiami nauji nusikaltimai, pvz., neteisėtas 
duomenų perėmimas ir priemonių didelio masto išpuoliams vykdyti naudojimas. Pasiūlyme 
taip pat didinamas baudžiamųjų sankcijų už nusikaltimus griežtumas, išplečiama 
sunkinančiųjų aplinkybių apibrėžtis į ją traukiant priemonių, sudarančių sąlygas vykdyti 
didelio masto išpuolius, naudojimą ir atvejus, kai asmens tapatybė pavagiama elektroniniams 
išpuoliams įvykdyti. Pasiūlyme taip pat griežtinamos bausmės už sunkinančiomis 
aplinkybėmis padarytus nusikaltimus. Be to, jame pateikiamos nuostatos, kuriomis siekiama 
pagerinti teisėsaugos institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą sukuriant veiksmingas 
stebėsenos ir duomenų rinkimo sistemas. Ministrų Taryba ir Europos Parlamentas pasiekė 
politinį sutarimą dėl direktyvos projekto, dabar laukiama galutinio pritarimo šiai direktyvai.

Išvada
Europos Komisijos nuomone, peticijos pateikėjui reikėtų pranešti, kad asmens duomenų 
apsaugai užtikrinti taikomos konkrečios sąlygos. Be to, Komisijai pateikus keletą pasiūlymų, 
šios taisyklės šiuo metu toliau griežtinamos ir derinamos. 
Visų pirma neseniai pateiktu reglamento dėl duomenų apsaugos projektu bus užtikrinta, kad 
duomenų apsaugos institucijos galėtų taikyti dideles baudas pavienių asmenų teises 
pažeidžiančioms, pvz., neteisėtai prie jų prietaisų prisijungiančioms, įmonėms ar bendrovėms, 
išskyrus tuos atvejus, kai baudžiamosios teisės požiūriu tai nebūtų laikoma nusikaltimu.“

                                               
1 JOIN(2013) 1 final.
2 COM(2013) 48 final.


