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PAREIGŪNAS 

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNO SPRENDIMAS 

2015 m. gruodžio 3 d. 

dėl duomenų apsaugos etinių aspektų išorės patariamosios grupės (toliau – Etikos patariamoji 
grupė) įsteigimo 

(2016/C 33/01) 

EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS, 

atsižvelgdamas į 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų 
apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (1), ypač į jo 
41 straipsnio 2 dalį ir 46 straipsnio e punktą, 

kadangi: 

(1)  Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniais ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
16 straipsniu užtikrinama, kad bus gerbiamos teisės į privatų ir šeimos gyvenimą ir asmens duomenų apsaugą; 

(2)  Reglamento (EB) Nr. 45/2001 41 straipsnio 2 dalies antru sakiniu nurodoma, kad EDAPP atsako už ES institucijų, 
įstaigų ir duomenų subjektų konsultavimą visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais; 

(3)  Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 straipsnio e punkte nustatyta ir 2012 m. gruodžio 17 d. Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūno darbo tvarkos taisyklių 38 straipsnio 1 dalyje išsamiai išaiškinta (2), kad EDAPP 
privalo stebėti informacijos ir ryšio technologijų raidą ir nustatyti naujas tendencijas, kurios gali daryti poveikį 
asmens duomenų apsaugai; 

(4)  naudojant tokias technologines naujoves kaip didelių duomenų kiekių kompiuterija ir mašininis mokymasis 
duomenys renkami ir naudojami vis labiau neskaidriais ir sudėtingais būdais, keliant didelę grėsmę privatumui ir 
žmogaus orumui; 

(5)  EDAPP siekia skatinti atvirą informuotų asmenų diskusiją apie skaitmeninę etiką, leisiančią ES geriau suvokti 
technologijų naudą visuomenei ir ekonomikai ir kartu sustiprinti asmenų teises ir laisves, ypač jų teises į 
privatumą ir duomenų apsaugą; 

(6)  2015 m. rugsėjo 11 d. EDAPP nuomonėje „Naujos skaitmeninės etikos link: duomenys, orumas ir technologijos“ 
paskelbta, kad įsteigiama Etikos patariamoji grupė, 
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(1) OL L 8, 2001 1 12, p. 1. 
(2) OL L 273, 2013 10 15, p. 41. 



NUSPRENDĖ: 

1 straipsnis 

Dalykas 

1. Šiuo sprendimu įsteigiama duomenų apsaugos etinių aspektų išorės patariamoji grupė (Etikos patariamoji grupė, 
toliau – Patariamoji grupė). 

2. Patariamosios grupės nariai skiriami laikotarpiui nuo 2016 m. vasario 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. 

2 straipsnis 

Užduotys 

1. Patariamoji grupė: 

a)  analizuoja etinius duomenų apsaugos aspektus; 

b)  teikia rekomendacijas EDAPP prašymu; 

c)  teikia pasiūlymus dėl tyrimų, skatinančių tarpdalykinį bendradarbiavimą; 

d)  rengia bent dvi viešai skelbiamas ataskaitas; 

e)  jeigu reikia, kviečia dalyvauti savo darbe kitus ekspertus nuolat ar pagal poreikį, ypač tais atvejais, kai tokie kiti 
ekspertai gali pasidalyti su Patariamąja grupe papildomomis žiniomis ir patirtimi medicinos, sveikatos priežiūros, 
finansų, energetikos, politinio valdymo, policijos ir saugumo srityse; 

f) teikia prielaidas ypatingos svarbos visuomenės daliai ir vertina, kokią įtaką daro Patariamoji grupė kitų praktikuo
jančių asmenų patirčiai. 

2. Patariamosios grupės teikiama informacija turi būti pagrįsta patikimomis ir pastoviomis žiniomis, empiriniais 
įrodymais ir nuodugnia patikra. 

3. EDAPP pristato plačiajai visuomenei Patariamosios grupės darbo rezultatus per seminarus ar konferencijas. 

3 straipsnis 

Konsultacijos 

EDAPP gali konsultuoti su Patariamąja grupe įvairiais klausimais, susijusiais su etiniais duomenų apsaugos aspektais. 

4 straipsnis 

Narystė. Narių skyrimas 

1. Patariamąją grupę sudaro ne daugiau kaip šeši pripažinti ekspertai, turintys patvirtintos patirties analizės ir tyrimų 
srityse, susijusiose su etiniais duomenų apsaugos aspektais. 

2. Nariai skiriami individualiai. 

3. Nariai veikia visiškai nepriklausomai ir jų neveikia joks faktinis ar galimas interesų konfliktas dėl ryšių su viešojo 
ar privataus sektoriaus organizacijomis, kurios turi politinių ar ekonominių interesų, susijusių su Patariamosios grupės 
veikla ar išvadomis. 

4. Laikantis skyrimo sąlygų, gali būti reikalaujama, kad asmenys praneštų apie buvusius ar esamus ryšius su trečioje 
dalyje nurodytomis organizacijomis, jeigu taip galima išvengti interesų konflikto. 
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5 straipsnis 

Veikla 

1. Patariamoji grupė iš savo narių išsirenka pirmininką. 

2. Patariamoji grupė gali rengti ne tik posėdžius, bet ir vaizdo konferencijas arba naudotis kitomis tinkamomis ryšio 
priemonėmis. 

3. Suderinęs su Patariamąja grupe, EDAPP gali kviesti grupei nepriklausančius ekspertus, turinčius kompetencijos 
nuolat arba pagal poreikį dalyvauti Patariamosios grupės darbe. 

4. Pirmininkas taip pat gali kviesti stebėtojus nuolat ar pagal poreikį dalyvauti grupės veikloje. 

5. Grupės nariai, kviečiami ekspertai ir stebėtojai laikosi profesinės paslapties reikalavimo, nustatyto Reglamento (EB) 
Nr. 45/2001 45 straipsnyje. Pirmininkas nuolat informuoja EDAPP apie grupės atliktą darbą. 

6 straipsnis 

EDAPP įsipareigojimai 

1. EDAPP skiria patariamosios grupės narius paskelbęs kvietimą teikti paraiškas ir atsižvelgdamas į pirminės atrankos 
komiteto patarimus. 

2. EDAPP suteikia Patariamajai grupei sekretoriatą. EDAPP biuro pareigūnas skiriamas grupės sekretoriumi. 

3. EDAPP tvirtina Patariamosios grupės įgaliojimus ir darbo tvarkos taisykles. 

4. Atitinkamoje savo svetainės skiltyje EDAPP skelbia visą svarbią informaciją apie Patariamosios grupės vykdomą 
veiklą. 

7 straipsnis 

Posėdžių išlaidos 

1. Patariamosios grupės nariams už jų teikiamas paslaugas neatlyginama. 

2. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno biuras padengia grupės veikloje dalyvaujančių asmenų kelionės ir 
pragyvenimo išlaidas. 

3. Remiantis tokiomis pačiomis sąlygomis padengiamos ekspertų ir stebėtojų išlaidos, jeigu Patariamosios grupės 
sekretorius patvirtina, kad biudžete yra lėšų tokių dalyvių išlaidoms padengti. 

8 straipsnis 

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais ir asmens duomenų tvarkymas 

1. Pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais nuostatas visuomenei suteikiama teisė 
susipažinti su Patariamosios grupės parengtais dokumentais (1). 

2. EDAPP renka, tvarko ir skelbia asmens duomenis laikydamasis Reglamento (EB) Nr. 45/2001. 
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(1) OL L 145, 2001 5 31, p. 43. 



9 straipsnis 

Įsigaliojimas 

Šios nuostatos įsigalioja kitą dieną po jų pasirašymo ir skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Priimta Briuselyje 2015 m. gruodžio 3 d. 

Giovanni BUTTARELLI 

Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūnas  

2016 1 28 C 33/4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys LT    


	EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNO SPRENDIMAS 2015 m. gruodžio 3 d. dėl duomenų apsaugos etinių aspektų išorės patariamosios grupės (toliau – Etikos patariamoji grupė) įsteigimo (2016/C 33/01)

