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ĮVADAS

Čia pateikiama Europos duomenų apsaugos priežiū-

ros pareigūno (EDAPP) 2010 m. metinės ataskaitos 

santrauka. Ši ataskaita apima 2010 m. – šeštuosius 

naujos nepriklausomos priežiūros institucijos – 

EDAPP – veiklos metus; EDAPP pavesta užtikrinti, 

kad ES institucijos ir įstaigos gerbtų fi zinių asmenų 

pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų privatumą 

tvarkant asmens duomenis. Ataskaita taip pat apima 

priežiūros pareigūno Peterio Hustinxo ir jo pava-

duotojo Giovanni Buttarelli bendros penkerių metų 

kadencijos antruosius veiklos metus.

Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 45/20011 (toliau – 

reglamentas), EDAPP pagrindinė veikla yra:

 • prižiūrėti ir užtikrinti, kad ES institucijoms ir 

įstaigoms tvarkant asmens duomenis būtų lai-

komasi šio reglamento nuostatų (priežiūra);

 • konsultuoti ES institucijas ir įstaigas visais 

su asmens duomenų tvarkymu susijusiais 

klausimais. Tai apima konsultacijas dėl pasiū-

lymų dėl teisės aktų ir naujų įvykių, turinčių 

poveikį asmens duomenų apsaugai, stebė-

jimą (konsultavimas);

1 2000 m. gruodžio 18 d. Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl 

asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvar-

kant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, 

OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

 • bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros 

institucijomis ir priežiūros įstaigomis, veikian-

čiomis buvusiojo ES trečiojo ramsčio srityse, 

siekiant didinti asmens duomenų apsaugos 

nuoseklumą (bendradarbiavimas).

2010 m. taip pat buvo ypač svarbūs užtikrinant 

pagrindinę teisę į duomenų apsaugą. Vis akivaiz-

desnis tampa Lisabonos sutarties, kuria užtikrina-

mas tvirtas visapusės duomenų apsaugos visose ES 

politikos srityse teisinis pagrindas, poveikis. Aiškėja 

ES duomenų apsaugos teisės aktų persvarstymo 

proceso braižas ir šis procesas pritraukia vis dau-

giau dėmesio. Dvi svarbiausios politinės programos, 

sudarančios strategijos „Europa 2020“ esmę, – Stok-

holmo programa laisvės, saugumo ir teisingumo sri-

tyje ir Skaitmeninė darbotvarkė, įrodo, kad duomenų 

apsauga yra esminis veiksnys užtikrinant teisėtumą 

ir veiksmingumą abiejose srityse.

EDAPP skyrė daug dėmesio šių įvairių sričių veiklai ir 

darys tai toliau. Kartu jis užtikrino, kad nepriklauso-

mos priežiūros institucijos funkcija būtų vykdoma, 

įgyvendinant įgaliojimus visose svarbiausiose vei-

klos srityse ir užtikrinant, kad jo veikla būtų organi-

zuojama visiškai tinkamai. Taip buvo pasiekta didelė 

pažanga prižiūrint ES institucijas ir įstaigas, kai jos 

tvarko asmens duomenis, rengiant konsultacijas dėl 

naujų politikos krypčių ir teisėkūros priemonių bei 

glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis priežiūros 

institucijomis, kad būtų užtikrintas geresnis duo-

menų apsaugos nuoseklumas.
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Visiškai arba iš dalies pasiekti daugelis iš 2009 m. 

užsibrėžtų tikslų. 

 • Duomenų apsaugos pareigūnų 

tinklo palaikymas

EDAPP toliau teikė pagalbą duomenų apsaugos 

pareigūnams (DAP) ir ragino juos keistis patirtimi 

ir geriausios praktikos pavyzdžiais. DAP, bendra-

darbiaudami savo tinkle, parengė dokumentą „ES 

institucijų ir įstaigų duomenų apsaugos pareigūnų, 

veikiančių pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, pro-

fesiniai standartai“. EDAPP visų institucijų ir įstaigų 

vadovams išsiuntė raštą, kuriame patvirtino stan-

dartus ir pabrėžė DAP vaidmens svarbą siekiant, 

kad būtų laikomasi reglamente nustatytų duomenų 

apsaugos taisyklių. 

 • Išankstinės patikros vaidmuo

EDAPP jau beveik baigė daugumos institucijų ir nuo-

lat veikiančių įstaigų vykdomų duomenų tvarkymo 

operacijų išankstinę patikrą ir vis labiau pabrėžė 

rekomendacijų įgyvendinimo svarbą. Šiais metais 

baigtos nagrinėti 137 bylos. Ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas agentūrose vykdomų bendrųjų tvar-

kymo operacijų išankstinei patikrai, taip pat šių bylų 

klausimų sprendimams teikiant bendras nuomones.

 • Horizontaliosios gairės

Kad padėtų užtikrinti reikalavimų atitiktį ES institu-

cijose ir įstaigose bei supaprastinti išankstinės pati-

kros procedūras, EDAPP paskelbė administracinių 

tyrimų, drausminių procedūrų ir stebėjimo vaizdo 

kameromis gaires.

 • Inspektavimo politika

2010 m. EDAPP toliau vertino, kaip įgyvendinami 

ankstesnių patikrų rezultatai. Be to, EDAPP atliko 

Komisijos jungtinių tyrimų centro Isproje patikrą. 

2010 m. gruodžio mėn. EDAPP paskelbė išsamią 

atitikties duomenų apsaugos taisyklėms ir jų vyk-

dymo užtikrinimo institucijose ir įstaigose stebėjimo 

politiką.

 • Konsultacijų aprėptis

EDAPP priėmė rekordiškai daug – net 19 – nuomo-

nių ir 7 rinkinius ofi cialių pastabų dėl naujų teisės 

aktų pasiūlymų remdamasis reguliariai atnaujinamu 

atitinkamų temų bei prioritetų sąrašu ir užtikrino 

tinkamą jų įgyvendinimą. Ypatingas dėmesys buvo 

skiriamas Stokholmo programos įgyvendinimo 

veiksmų planui.

 • Teisės aktų persvarstymas

EDAPP ne kartą, naudodamasis įvairiomis priemo-

nėmis, ragino vadovautis plačiais užmojais rengiant 

šiuolaikišką, išsamią duomenų apsaugos sistemą, 

apimančią visas ES politikos sritis ir užtikrinančią 

veiksmingą praktinę apsaugą, galinčią ilgus metus 

užtikrinti teisinį saugumą. EDAPP savo požiūrį 

išdėstė 2011 m. sausio mėn. pateiktoje nuomonėje.

2010 M. REZULTATAI
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 • Skaitmeninė darbotvarkė

Konsultuodamas EDAPP daugiausia dėmesio skyrė 

svarbiausiems veiksmingos asmens duomenų 

apsaugos uždaviniams, t. y. tinkamos saugumo ir 

duomenų apsaugos poreikio pusiausvyros užtikrini-

mui, atsižvelgimui į technologijų raidą ir pasaulinių 

duomenų srautų padarinių sureguliavimui. Ypatin-

gas dėmesys 2010 m. kovo mėn. priimtoje nuomo-

nėje skirtas Komisijos skaitmeninei darbotvarkei 

toliau plėtojant „privatumo užtikrinimo projektuo-

jant“ principą.

 • Informavimo veikla

EDAPP toliau gerino ryšių ir informavimo priemonių 

veiksmus. Svarbus įvykis šioje srityje buvo vokiečių 

kalbos, kaip trečiosios kalbos, be anglų ir prancūzų 

kalbų, įvedimas spaudos ir ryšių veikloje.

 • Vidaus veiklos organizavimas

EDAPP sekretoriatas buvo reorganizuotas siekiant 

aiškiau nustatyti atsakomybės sritis ir užtikrinti veiks-

mingesnį įvairių funkcijų ir užduočių vykdymą. Pagal 

naująją organizacinę struktūrą direktorius užtikrina 

politikos krypčių įgyvendinimą ir horizontalų pen-

kiuose įvairiuose sektoriuose vykdomos veiklos 

koordinavimą. Interneto svetainėje pateikiama nauja 

veiklos organizavimo schema.

 • Išteklių valdymas

2010 m. labai padaugėjo EDAPP tarnybos darbuo-

tojų. Įgyvendinant vidaus reorganizavimo priemo-

nes, reikėjo imtis naujų planavimo, vidaus procedūrų 

ir biudžeto įgyvendinimo veiksmų.

Keli svarbiausi 2010 m. EDAPP 
veiklos rodikliai

➔ Priimtos 55 išankstinės patikros 
nuomonės, konkrečiai – dėl duomenų 
apie sveikatą, personalo vertinimo, 
įdarbinimo, laiko valdymo, saugumo 
tyrimų, telefono pokalbių įrašų, darbo 
atlikimo priemonių.

➔ Gauti 94 skundai, iš jų 25 pripažinti 
priimtinais
Pagrindinės nurodytų pažeidimų rūšys: 
duomenų konfi dencialumo pažeidimas, 
pernelyg didelis surinktų duomenų kiekis 
arba duomenų valdytojo neteisėtai 
panaudoti duomenys.

• 10 atvejų EDAPP nusprendė, kad 
duomenų apsaugos taisyklės nebuvo 
pažeistos;

• 11 atvejų pripažinta, kad buvo 
nepaisoma duomenų apsaugos 
taisyklių.

➔ 35 konsultacijos dėl administracinių 
priemonių. Konsultuota dėl daugelio 
teisinių aspektų, susijusių su ES institucijų 
ir įstaigų atliekamu asmens duomenų 
tvarkymu.

➔ Atlikta 1 patikra vietoje. 

➔ Paskelbtos 2 gairės dėl 
administracinių tyrimų ir drausminių 
procedūrų bei stebėjimo vaizdo 
kameromis.

➔ Paskelbta 19 nuomonių dėl teisės 
aktų dėl iniciatyvų, susijusių su laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdve, 
technologijų raida, tarptautiniu 
bendradarbiavimu ir duomenų 
perdavimu, apmokestinimu ir muitais.

➔ Paskelbti 7 rinkiniai ofi cialių pastabų 
dėl, be kita ko, Frontex reglamento 
persvarstymo, atviro interneto ir tinklo 
neutralumo, vidaus rinkos informacinės 
sistemos, saugumo skenerių, susitarimų 
dėl tarptautinio keitimosi duomenimis.

➔ Surengti 3 Eurodac priežiūros 
koordinavimo grupės susitikimai, po 
kurių buvo pradėta nauja koordinuota 
patikra, taip pat pradėta rengtis išsamiam 
saugumo auditui.

➔ Įdarbinta 12 naujų pareigūnų.
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PRIEŽIŪRA IR ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMAS 

Išankstinės patikros

Reglamente (EB) Nr. 45/2001 nustatyta, kad EDAPP 

turi atlikti visų duomenų tvarkymo operacijų, galin-

čių duomenų subjektų teisėms ir laisvėms sukelti 

konkrečią riziką, išankstinę patikrą. Taip EDAPP 

nustato, ar duomenų tvarkymas atitinka reglamente 

nustatytus reikalavimus.

2010 m. EDAPP priėmė 55 išankstinės patikros 

nuomones dėl tipinių administracinių procedūrų, 

pvz., personalo vertinimo, įdarbinimo ir pareigų 

paaukštinimo, taip pat dėl svarbiausios verslo vei-

klos, kaip antai skubaus įspėjimo ir reagavimo siste-

mos, skirtos keistis informacija apie užkrečiamąsias 

ligas. Šios nuomonės skelbiamos EDAPP interneto 

svetainėje ir nuolat stebima, kaip jos įgyvendinamos. 

Atitikties stebėjimas

Tai, kaip institucijos ir įstaigos įgyvendina regla-

mentą, taip pat yra sistemiškai stebima atsižvel-

giant į įprastus veiklos rodiklius, įtraukiant į tai visas 

ES institucijas ir įstaigas. 

2009 m. pavasarį pradėjęs bendro pobūdžio stebė-

jimo veiklą, EDAPP toliau stebėjo, kaip institucijos ir 

įstaigos įgyvendina duomenų apsaugos taisykles ir 

principus. Kitas bendras stebėjimo etapas (2011 m. 

pavasaris) prasidės 2011 m. pradžioje. 

Taip pat buvo atliekami tiksliniai stebėjimai, jeigu 

EDAPP vykdant priežiūros veiklą kilo rūpestis dėl ati-

tikties reikalavimams lygio konkrečiose institucijose 

ar įstaigose. Kai kuriais iš šių atvejų buvo tik susira-

šinėjama, o kitais atvejais apsilankyta konkrečioje 

įstaigoje. 2010 m. EDAPP šiuo tikslu įstaigose apsi-

lankė du kartus. Be to, EDAPP atliko patikrą Komisijos 

Jungtiniame tyrimų centre Isproje, kad patikrintų, ar 

jame paisoma konkrečių dalykų.

Skundai

Kaip nustatyta Duomenų apsaugos reglamente, 

viena pagrindinių EDAPP pareigų yra nagrinėti ir tirti 

skundus bei savo iniciatyva arba remiantis pateiktu 

skundu vykdyti tyrimus.

2010 m. EDAPP gavo 94 skundus; 25 iš jų jis pripa-

žino priimtinais. Daug nepriimtinų skundų buvo 

susiję su nacionalinio lygmens klausimais, kurie 

nepriklauso EDAPP kompetencijai. 

Viena pagrindinių EDAPP pareigų – vykdyti 

nepriklausomą Europos institucijų ar įstaigų 

atliekamų duomenų tvarkymo veiksmų priežiūrą. 

Teisinis pagrindas yra Duomenų apsaugos 

reglamentas (EB) Nr. 45/2001, kuriuo nustatomos 

duomenis tvarkančių subjektų pareigos ir asmenų, 

kurių asmens duomenys yra tvarkomi, teisės. 

2010 m. duomenų tvarkymo operacijų išankstinė 

patikra ir toliau buvo pagrindinis priežiūros 

elementas, tačiau EDAPP vykdė ir kitokio pobūdžio 

priežiūrą, pavyzdžiui, nagrinėjo skundus, 

atliko patikras, konsultavo dėl administracinių 

priemonių ir rengė temines gaires.
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Daugelyje priimtinų skundų buvo pateikti kaltinimai, 

susiję su galimybe susipažinti su duomenimis ir juos 

ištaisyti, piktnaudžiavimu, pertekliniu duomenų rin-

kimu ir duomenų ištrynimu. EDAPP padarė išvadą, 

kad 11 atvejų buvo pažeistos duomenų apsaugos 

taisyklės.

Daugumoje (80 proc.) 2010 m. gautų ir priimtinais 

pripažintų skundų buvo skundžiama Europos Komi-

sija, įskaitant OLAF ir EPSO. To buvo galima tikėtis, 

nes Komisijoje tvarkoma daugiau asmens duomenų 

nei kitose ES institucijose ir įstaigose. Palyginti didelį 

skundų dėl OLAF ir EPSO skaičių galėjo lemti šių 

įstaigų vykdomos veiklos pobūdis. 

Konsultacijos dėl 
administracinių priemonių

Toliau vyko darbas teikiant konsultacijas dėl ES insti-

tucijų ir įstaigų numatytų administracinių priemonių, 

susijusių su asmens duomenų tvarkymu. Iškelta įvai-

rių klausimų, be kita ko, dėl tarptautinio duomenų 

perdavimo, informatoriaus tapatybės sužinojimo, 

e. laiškų vidaus naudojimo ir e. stebėjimo. 

Horizontaliosios gairės

EDAPP taip pat priėmė gaires dėl administracinių 

tyrimų, drausminių procedūrų ir stebėjimo vaizdo 

kameromis.

Atitikties reikalavimams 
ir įgyvendinimo 
užtikrinimo politika

2010 m. gruodžio mėn. EDAPP priėmė politikos 

dokumentą „Stebėjimas, kaip laikomasi Reglamento 

(EB) Nr. 45/2001, ir užtikrinimas, kad jo būtų laiko-

masi“. Šiame dokumente išdėstoma sistema, kuria 

remdamasis, EDAPP stebi, vertina ir užtikrina duo-

menų apsaugos reikalavimų laikymąsi ES adminis-

tracijoje. Jame paaiškinamas įvairių EDAPP turimų 

įgyvendinimo užtikrinimo įgaliojimų pobūdis 

ir nurodoma, kokie dalykai skatina imtis ofi cialių 

veiksmų.
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KONSULTACIJOS

Pagrindinės tendencijos

2010 m. Komisija padarė didelę pažangą, Euro-

poje kurdama naują, modernizuotą duomenų 

apsaugos teisės aktų sistemą. Užbaigtos 2009 m. 

pradėtos viešos konsultacijos, taip pat papildo-

mai surengtos tikslinės konsultacijos su tam tikrais 

svarbiausiais suinteresuotaisiais subjektais. 2010 m. 

lapkričio mėn. Komisija išleido komunikatą, kuriame 

laikomasi visapusiško požiūrio į asmens duomenų 

apsaugą Europos Sąjungoje ir nustatyti svarbiausi 

dabartinių taisyklių persvarstymo prioritetai bei 

pagrindiniai tikslai.

Ypatingą dėmesį 2010 m. EDAPP skyrė persvarstymo 

procesui ir įvairiais būdais reiškė savo nuomonę. Visų 

pirma EDAPP iš karto po komunikato paskelbimo 

surengė ad hoc spaudos konferenciją, kad viešai 

išreikštų savo nuomonę dėl naujojo teisės akto. 

Šia proga EDAPP pabrėžė persvarstymo svarbą ir 

manė, kad ji atliekama labai laiku, taip pat išreiškė 

savo požiūrį į svarbiausius naujosios teisės aktų sis-

temos aspektus.

Be to, 2010 m. Komisija dėjo daug pastangų, kad 

būtų įgyvendinama Stokholmo programa, kuria 

siekiama atviros ir saugios, piliečiui tarnaujančios ir 

jį ginančios Europos ir kurią 2009 m. gruodžio mėn. 

patvirtino Europos Vadovų Taryba. Programoje api-

brėžiamos strateginės teisės aktų ir veiklos plana-

vimo gairės laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje, 

o daugiausia dėmesio skiriama piliečių poreikiams 

ir interesams.

2010 m. dar vienas svarbus įvykis buvo Komisijos 

komunikato dėl Europos skaitmeninės darbo-

tvarkės paskelbimas siekiant nustatyti ES priorite-

tus interneto ir skaitmeninių technologijų srityje. 

Daugelis šių informacinių technologijų iniciatyvų 

skatina pažangųjį augimą pagal strategiją „Europa 

2020“. Šios ir kitos iniciatyvos, susijusios su techno-

logijų raida, turi didelę reikšmę duomenų apsaugai, 

ir EDAPP jas atidžiai stebėjo.

EDAPP nuomonės 
ir pagrindiniai klausimai

EDAPP ir toliau vykdė bendrąją konsultavimo poli-

tiką ir paskelbė rekordiškai daug – 19 – nuomonių 

dėl įvairioms temoms skirtų teisės aktų. Minėta poli-

tika taip pat užtikrina iniciatyvų požiūrį, apimantį 

konsultacijoms nuolat pateikiamą teisės aktų pasiū-

lymų sąrašą ir galimybę susipažinti su neofi cialiomis 

pastabomis, pateiktomis parengiamaisiais teisės 

aktų pasiūlymų etapais. Daugelis EDAPP nuomonių 

buvo toliau aptariamos su Europos Parlamentu ir 

Taryba. 

Laisvės, saugumo ir teisingumo srityje EDAPP 

itin atidžiai sekė kelias tiesiogiai su Stokholmo pro-

EDAPP konsultuoja Europos Sąjungos institucijas 

ir įstaigas duomenų apsaugos klausimais įvairiose 

politikos srityse. Šios konsultacijos teikiamos 

dėl siūlomų naujų teisės aktų, taip pat dėl kitų 

iniciatyvų, galinčių turėti įtakos asmens duomenų 

apsaugai ES. Paprastai jos teikiamos kaip ofi ciali 

nuomonė, tačiau EDAPP taip pat gali teikti gaires 

komentarų ar politikos dokumentų forma. Ši veikla 

taip pat apima technologijų raidos, darančios 

poveikį duomenų apsaugai, stebėjimą.
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gramos įgyvendinimu susijusias iniciatyvas. Be kita 

ko, EDAPP nagrinėjo esminius duomenų apsaugos 

klausimus, susijusius su ES vidaus saugumo strate-

gija, informacijos valdymu, ES kovos su terorizmu 

politika, Frontex ir Eurodac reglamentais. Apskritai 

EDAPP darbotvarkėje daugiausia vietos užėmė su 

Stokholmo programa susiję įvykiai ir taip bus atei-

nančiais metais.

EDAPP taip pat ėmėsi nemažai priemonių sąveikos 

tarp privatumo ir technologijų raidos srityje. 

2010 m. kovo mėn. EDAPP priėmė nuomonę dėl 

pasitikėjimo informacinėje visuomenėje skatinimo, 

stiprinant duomenų apsaugą ir privatumą, taip pri-

sidėdamas prie ES skaitmeninės darbotvarkės. Be 

to, jis įvairiais būdais reiškė nuomonę dėl iniciatyvų, 

susijusių su internetu ir tinklo neutralumu, Duomenų 

saugojimo direktyvos persvarstymu, E. atliekų direk-

tyva, ENISA reglamentu ir e. teisingumu.

Su EDAPP konsultuotasi dėl įvairių iniciatyvų tarp-

tautinio bendradarbiavimo saugumo ir teisėsau-

gos klausimais srityse, pvz., dėl ES ir JAV tarptautinio 

susitarimo dėl asmens duomenų apsaugos ir keiti-

mosi informacija teisėsaugos tikslais bei susitarimo 

dėl keitimosi finansiniais duomenimis teroristų 

fi nansavimo sekimo programos tikslais (TFSP II). Jis 

taip pat išreiškė nuomonę dėl Kovos su klastojimu 

prekybos susitarimo (ACTA) ir susitarimų dėl keiti-

mosi keleivio duomenų įrašų (PNR) duomenimis. 

EDAPP išreiškė savo nuomonę ir kitose srityse, pvz., 

apmokestinimo ir muitų (įskaitant administracinį 

bendradarbiavimą apmokestinimo srityje ir tarptau-

tinį muitinių bendradarbiavimą), didelės apimties 

duomenų mainų pagal vidaus rinkos informacinę 

sistemą, saugumo skenerių naudojimo oro uos-

tuose ir įvairių teismo bylų, susijusių su visuomenės 

galimybės susipažinti su informacija ir duomenų 

apsaugos santykiu. 
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BENDRADARBIAVIMAS 

Pagrindinis Europos duomenų apsaugos institucijų 

bendradarbiavimo forumas – 29 straipsnio duo-

menų apsaugos darbo grupė. EDAPP dalyvauja 

šios darbo grupės, kuriai tenka svarbus vaidmuo 

užtikrinant vienodą Duomenų apsaugos direktyvos 

taikymą, veikloje. EDAPP ir 29 straipsnio darbo grupė 

veiksmingai bendradarbiavo įvairiais klausimais, visų 

pirma susijusiais su Duomenų apsaugos direktyvos 

įgyvendinimu ir kai kurių svarbiausių jos nuostatų 

aiškinimu. EDAPP teikė aktyvią pagalbą įvairiose sri-

tyse, pvz., pateikė nuomones dėl sąvokų „duomenų 

valdytojas“ ir „duomenų tvarkytojas“, atskaitomybės 

principo ir taikytinos teisės.

Be to, EDAPP dalyvavo Policijos ir teisingumo 

darbo grupės, patariamosios grupės, nagrinė-

jančios buvusio trečiojo ramsčio klausimus, posė-

džiuose ir veikloje. 

Viena svarbiausių EDAPP užduočių bendradarbia-

vimo srityje yra susijusi su Eurodac, kadangi šioje 

srityje priežiūrą vykdo nacionalinės duomenų apsau-

gos institucijos ir EDAPP. 2010 m. Eurodac priežiūros 

koordinavimo grupė pradėjo pasirengimo išsamiam 

saugumo auditui, kurį nacionaliniu ir centriniu (ES) 

lygmeniu planuoja atlikti duomenų apsaugos ins-

titucijos, darbą. 2010 m. pabaigoje pradėta nauja 

koordinavimo patikra, kurios rezultatų tikimasi 

sulaukti 2011 m.

Kalbant apie Muitinės informacinės sistemos (CIS) 

priežiūrą, CIS priežiūros koordinavimo grupė priėmė 

darbo tvarkos taisykles, kuriose bus reglamentuoja-

mas šios grupės būsimas darbas, ir aptarė galimus 

veiksmus, kurių galima būtų imtis 2011–2012 m., 

siekiant užtikrinti visapusišką sistemos apsaugos 

priežiūrą.

EDAPP toliau glaudžiai bendradarbiavo su instituci-

jomis, įsteigtomis bendrai ES didelės apimties IT 

sistemų priežiūrai vykdyti. 

Toliau skirta dėmesio bendradarbiavimui kituose 

tarptautiniuose forumuose, visų pirma Europos 

ir tarptautinei duomenų apsaugos ir privatumo 

įgaliotinių konferencijoms, kurios buvo surengtos 

atitinkamai Prahoje ir Jeruzalėje.

Bendradarbiaudamas su Florencijos Europos uni-

versitetu, EDAPP surengė seminarą „Duomenų 

apsauga tarptautinėse organizacijose“. Semi-

nare buvo analizuojami įvairūs uždaviniai, su kuriais 

susiduria tarptautinės organizacijos, mėginančios 

užtikrinti gerą duomenų apsaugos lygį kartais sudė-

tingomis aplinkybėmis ir nesant aiškaus teisinio 

pagrindo.

EDAPP bendradarbiauja su kitomis duomenų 

apsaugos institucijomis, siekdamas skatinti 

visapusišką duomenų apsaugą visoje Europoje. 

Bendradarbiaujama ir su tomis priežiūros 

institucijomis, kurios yra įsteigtos pagal buvusįjį 

ES trečiąjį ramstį, ir kuriant didelės apimties IT 

sistemas.
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2011 M. PAGRINDINIAI TIKSLAI

2011 m. pagrindiniai tikslai yra šie:

Priežiūra ir įgyvendinimo 
užtikrinimas

 • Informuotumo didinimas 

EDAPP toliau skirs laiko ir išteklių konsultacijoms ir 

rekomendacijoms duomenų apsaugos klausimais. 

Informuotumas šioje srityje bus didinamas prii-

mant rekomendacinius dokumentus pasirinktomis 

temomis ir rengiant praktinius arba interaktyvius 

seminarus, kuriuose EDAPP pristatys savo poziciją 

konkrečioje srityje. 

 • Išankstinės patikros vaidmuo 

Kadangi pašalinti beveik visi trūkumai, susiję su 

išankstinėmis ex post patikromis, EDAPP daugiau-

sia dėmesio skirs padarinių, susijusių su naujomis 

tvarkymo operacijomis, analizei. EDAPP ir toliau 

skirs daug dėmesio išankstinės patikros nuomonėse 

pateiktų rekomendacijų įgyvendinimui ir užtikrins 

tinkamus tolesnius veiksmus. 

 • Stebėjimo ir ataskaitų teikimo veikla 

EDAPP toliau stebės, kaip ES institucijos ir įstaigos 

įgyvendina duomenų apsaugos taisykles, ir imsis 

bendros stebėjimo veiklos (2011 m. pavasaris) ir 

tikslinių stebėjimo veiksmų tais atvejais, kai rūpestį 

kels konkrečios institucijos ir įstaigos reikalavimų 

atitikties lygis. 

 • Patikros

Patikros vietoje bus atliekamos tais atvejais, kai 

EDAPP turės rimtą pagrindą manyti, kad yra blo-

kuojamas reikalavimų atitikties mechanizmas. Tai 

bus galutinis etapas prieš imantis įgyvendinimo 

užtikrinimo veiksmų. Patikros ir auditas taip pat bus 

atliekama didelės apimties IT sistemų srityje, priklau-

sančioje EDAPP kompetencijai.

Politika ir konsultacijos

 • Konsultacijų aprėptis

EDAPP toliau laiku teiks nuomones ar pastabas dėl 

naujų teisės aktų pasiūlymų ir užtikrins tinkamus 

tolesnius veiksmus visose atitinkamose srityse. 

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ES duomenų 

apsaugos teisės aktų persvarstymui, Stokholmo 

programos įgyvendinimui ir technologijų srities 

iniciatyvoms.

 • ES duomenų apsaugos teisės 

aktų persvarstymas

EDAPP pirmenybę teiks išsamių ES duomenų apsau-

gos teisės aktų rengimui. Jis pateiks nuomonę dėl 

Komisijos komunikato dėl visapusiško požiūrio į 

asmens duomenų apsaugą, taip pat dėl visų kitų 

paskesnių teisės aktų pasiūlymų, ir prireikus, jeigu 

tai bus tinkama, dalyvaus debatuose.

kg106619_LT_inside_b.indd   11 14/07/11   15:01



12  

 • Stokholmo programos įgyvendinimas 

EDAPP toliau skirs ypatingą dėmesį įvairioms inicia-

tyvoms, susijusioms su tolesniu Stokholmo progra-

mos įgyvendinimu laisvės, saugumo ir teisingumo 

srityse, kaip antai atvykimo ir išvykimo sistemos 

sukūrimui ir registruotų keliautojų programai, numa-

tomai priimti direktyvai dėl keleivio duomenų įrašų 

naudojimo teisėsaugos tikslais ir Europos teroristų 

fi nansavimo sekimo programos taikymui.

 • Iniciatyvos technologijų srityje

EDAPP taip pat atidžiai svarstys technologijų srities 

iniciatyvas, galinčias turėti poveikį privatumui ir 

duomenų apsaugai. Visų pirma EDAPP toliau stebės 

Skaitmeninėje darbotvarkėje numatytų strategijos 

„Europa 2020“ informacinių technologijų kompo-

nentų, pvz., RFID, nuotolinio išteklių valdymo kom-

piuterijos, e. valdžios ir intelektinės nuosavybės 

teisių įgyvendinimu internete, įgyvendinimą.

 • Kitos iniciatyvos

EDAPP skirs dėmesį visoms kitoms iniciatyvoms, 

kurios gali reikšmingai paveikti duomenų apsaugą, 

pvz., susijusioms su transportu (pvz., kūno skene-

rių naudojimas oro uostuose, e. judumo paketas) ir 

didelio masto keitimusi duomenimis, galinčiu vykti 

vidaus rinkos informacinėje sistemoje.

 • Bendradarbiavimas su duomenų 

apsaugos institucijomis

EDAPP toliau aktyviai dalyvaus 29 straipsnio duo-

menų apsaugos darbo grupės veikloje ir prisidės 

prie jos laimėjimų, darys įtaką jos darbo programai, 

laikydamasis savo prioritetų ir užtikrindamas darbo 

grupės bei EDAPP pozicijų suderinamumą ir siner-

giją bei išlaikydamas konstruktyvius santykius su 

nacionalinėmis duomenų apsaugos institucijomis. 

Kaip konkrečių bylų pranešėjas, EDAPP vadovaus 

darbo grupės nuomonių priėmimo darbams.

 • Koordinuota priežiūra

Pagal ES teisę reikalaujama Eurodac, muitinės infor-

macinės sistemos, o nuo 2011 m. vidurio – vizų infor-

macinės sistemos koordinuotos priežiūros. EDAPP 

sieks svarbaus tikslo – koordinuotą priežiūrą vyk-

dančioms duomenų apsaugos institucijoms teikti 

efektyvias sekretoriato paslaugas. Prižiūrėdamas 

didelės apimties IT sistemas, EDAPP taip pat aktyviai 

dalyvaus atliekant jų koordinuotą priežiūrą ir atliks 

reguliarius saugumo auditus.

Kitos sritys

 • Informavimas ir ryšiai

EDAPP rengsis savo ryšių strategijos persvarstymui, 

visų pirma konsultuodamasis su pagrindiniais suin-

teresuotaisiais subjektais. Ši bendra užduotis bus 

papildyta tikslingesniais svarbiausių informavimo 

ir ryšių priemonių poveikio vertinimais.

 • Vidaus organizavimas

Svarbiausi 2011 m. tikslai bus vidaus reorganizavimo 

užbaigimas, atnaujintos pastangos, susijusios su 

veiksmingumo valdymu, atliekant strateginę per-

žiūrą, taip pat naujų IT priemonių kūrimas ir diegi-

mas. Be to, ypatingas dėmesys bus skiriamas vidaus 

kontrolei ir procedūroms, geresniam išteklių paskirs-

tymui ir geresniam biudžeto vykdymui.

 • Išteklių valdymas

EDAPP toliau investuos išteklius į bylų valdymo sis-

temos kūrimą ir diegimą. Pirmenybė taip pat bus 

teikiama susitarimų dėl paslaugų lygio su Europos 

Komisija sudarymui siekiant įdiegti IT prietaikas 

žmogiškųjų išteklių srityje (pvz., sisteminio žurnalo 

sudarymas, Sysper ir užduočių tvarkymo sistemos).
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