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!VADAS

(ia pateikiama Europos duomen% apsaugos prie&i)-
ros pareig)no (EDAPP) 2009"m. metin*s ataskaitos 
santrauka. +i ataskaita apima 2009"metus, t. y. penk-
tuosius naujos nepriklausomos prie&i)ros instituci-
jos – EDAPP – veiklos metus; !iai institucijai pavesta 
u&tikrinti, kad ES"institucijos ir 'staigos gerbt% ,zini% 
asmen% pagrindines teises ir laisves, ypa# j% priva-
tum$ tvarkant asmens duomenis. Ataskaita taip pat 
apima prie&i)ros pareig)no Peterio Hustinxo ir prie-
&i)ros pareig)no pavaduotojo Giovanni Buttarelli 
penkeri% met% kadencijos pirmuosius veiklos metus.

Kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr." 45/2001" (1) 
(toliau – reglamentas), EDAPP pagrindin* veikla yra:

 • pri&i)r*ti ir u&tikrinti, kad ES institucijoms ir 
'staigoms tvarkant asmens duomenis b)t% 
laikomasi !io reglamento nuostat% (prie-
"i#ra);

 • konsultuoti ES institucijas ir 'staigas visais su 
asmens duomen% tvarkymu susijusiais klau-
simais. Tai apima konsultacijas d*l teis*s akt% 
pasi)lym% ir nauj% 'vyki%, turin#i% poveik' 
asmens duomen% apsaugai, steb*jim$ (kon-
sultavimas);

(1) 2000"m. gruod&io 18"d. Reglamentas (EB) Nr."45/2001 d*l 
asmen% apsaugos Bendrijos institucijoms ir 'staigoms tvar-
kant asmens duomenis ir laisvo toki% duomen% jud*jimo, 
OL"L"8, 2001"1"12, p."1.

 • bendradarbiauti su nacionalin*mis prie&i)ros 
institucijomis ir prie&i)ros 'staigomis, veikian-
#iomis buvusiojo ES tre#iojo rams#io srityse, 
siekiant didinti asmens duomen% apsaugos 
nuoseklum$ (bendradarbiavimas).

2009"m. buvo ypa# svarb)s u&tikrinant pagrindin- 
teis- ' duomen% apsaug$. Tai l*m* keli esminiai 
'vykiai: 'sigaliojo Lisabonos sutartis, kuria u&tikri-
namas tvirtas visapus*s duomen% apsaugos visose 
ES politikos srityse teisinis pagrindas, prad*ta vie-
!oji konsultacija d*l ES$duomen% apsaugos teis&s 
akt% ateities ir priimta nauja penkeri% met% politi-
kos programa laisv*s, saugumo ir teisingumo srityje 
(toliau"– Stokholmo programa), kurioje ypa# pabr*-
&iama duomen% apsauga kaip lemiamas veiksnys 
u&tikrinant teis*tum$ ir veiksmingum$ !ioje srityje.

EDAPP skyr* daug d*mesio !i% sri#i% veiklai ir arti-
miausiu metu yra pasiry&-s toliau t-sti prad*tus 
darbus. Kartu jis u&tikrino, kad nepriklausomos 
prie&i)ros institucijos funkcija b)t% vykdoma visose 
'prastin*se veiklos srityse. Taip buvo pasiekta didel* 
pa&anga pri&i)rint ES"institucijas ir 'staigas, kai jos 
tvarko asmens duomenis, rengiant konsultacijas d*l 
nauj% politikos kryp#i% ir teis*k)ros priemoni% bei 
glaud&iai bendradarbiaujant su kitomis prie&i)ros 
institucijomis, kad b)t% u&tikrintas geresnis duo-
men% apsaugos nuoseklumas.
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2008"m. metin*je ataskaitoje pamin*ta, kad 2009"m. 
buvo i!kelti toliau nurodyti pagrindiniai tikslai. Dau-
gelis !i% tiksl% buvo visi!kai arba i! dalies pasiekta.

 • DAP tinklo palaikymas

EDAPP toliau teik* visokeriop$ pagalb$ duomen% 
apsaugos pareig)nams, ypa# dirbantiems neseniai 
'steigtose agent)rose, ir ragino juos toliau keistis 
patirtimi ir geriausios praktikos pavyzd&iais siekiant 
didinti j% veiklos veiksmingum$.

 • I!ankstin*s patikros vaidmuo

EDAPP jau beveik baig* daugumos institucij% ir nuo-
lat veikian#i% 'staig% vykdom% duomen% tvarkymo 
operacij% i!ankstin- patikr$ ir pabr*&* rekomenda-
cij% 'gyvendinimo svarb$. Ypatingas d*mesys buvo 
skiriamas agent)rose vykdom% bendr%j% tvarkymo 
operacij% i!ankstinei patikrai.

 • Horizontaliosios gair*s

EDAPP paskelb* personalo 'darbinimo ir darbe nau-
dojam% duomen% apie sveikat$ gaires bei steb*jimo 
vaizdo kameromis gairi% projekt$, d*l kurio buvo 
surengtos konsultacijos. +iomis gair*mis siekiama 
pad*ti u&tikrinti reikalavim% atitikt' institucijose ir 
'staigose bei supaprastinti i!ankstin*s patikros pro-
ced)ras.

 • Skund% nagrin*jimas

EDAPP patvirtino personalui skirt$ skund% nagri-
n*jimo vadov$, o pagrindinius jame i!d*stytus 

principus paskelb* savo interneto svetain*je, siek-
damas informuoti visas susijusias !alis apie atitinka-
mas proced)ras, 'skaitant kriterijus, pagal kuriuos 
sprend&iama, ar prad*ti jam pateikt% skund% tyrim$. 
Interneto svetain*je paskelbta ir skundo pateikimo 
forma.

 • Inspektavimo politika

EDAPP toliau vertino, kaip laikomasi Reglamento 
(EB) Nr." 45/2001 reikalavim%, atlikdamas 'vairi% 
r)!i% patikrinimus visose institucijose bei 'staigose, ir 
atliko kelet$ inspekcij% vietoje. Pirmas inspektavimo 
proced)r% rinkinys buvo paskelbtas vie!ai siekiant 
u&tikrinti, kad procesas b)t% ai!kesnis.

 • Konsultacij% apr*ptis

EDAPP pri*m* rekordi!kai daug – net 16 – nuomo-
ni% ir 4 rinkinius o,ciali% komentar% d*l nauj% teis*s 
akt% pasi)lym% remdamasis reguliariai atnaujinamu 
atitinkam% tem% bei prioritet% s$ra!u ir u&tikrino tin-
kam$ tolesn- veikl$. Visas nuomones ir komentarus 
bei min*t$ s$ra!$ galima rasti interneto svetain*je.

 • Stokholmo programa

EDAPP ypa# kruop!#iai reng* nauj$ penkeri% met% 
politikos program$ laisv*s, saugumo ir teisingumo 
srityje, Tarybos patvirtint$ 2009"m. pabaigoje. Buvo 
pripa&inta, kad viena pagrindini% s$lyg% yra b)ti-
nyb* u&tikrinti veiksming$ duomen% apsaug$.

2009$M. REZULTATAI
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 • Informavimo veikla

EDAPP pagerino informacijos teikimo internetu prie-
moni% (interneto svetaini% ir elektroninio informa-
cinio biuletenio) kokyb- bei veiksmingum$ ir, kai 
buvo b)tina, atnaujino kit$ informavimo veikl$ (nau-
jas informacinis leidinys ir informuotumo didinimo 
renginiai).

 • Darbo tvarkos taisykl&s

Netrukus bus patvirtintos 'vairioms EDAPP veiklos 
sritims skirtos darbo tvarkos taisykl*s. Darbo tvarkos 
taisykl*se, kurios bus skelbiamos interneto svetai-
n*je, bus i! esm*s patvirtinta arba paai!kinta dabar-
tin* praktika.

 • I'tekli% valdymas

EDAPP konsolidavo ir toliau pl*tojo veikl$, susijusi$ 
su ,nansiniais bei &mogi!kaisiais i!tekliais, bei skyr* 
ypating$ d*mes' personalo 'darbinimui Europos per-
sonalo atrankos tarnybai organizuojant konkursus 
duomen% apsaugos srityje. Tikimasi, kad pirmieji 
konkurso laim*tojai paai!k*s 2010"metais.

Keli pagrindiniai 2009$m. EDAPP rodikliai

! Priimta 110 i%ankstin"s patikros nuo-
moni& d*l duomen% apie sveikat$, perso-
nalo vertinimo, 'darbinimo, laiko valdymo, 
saugumo tyrim%, telefono pokalbi% 'ra!%, 
darbo atlikimo priemoni%.

! Gauta 111 skund&, i% j& 42 pripa'inti 
priimtinais. Pagrindin*s nurodyt% pa&ei-
dim% r)!ys: duomen% kon,dencialumo 
pa&eidimas, pernelyg didelis surinkt% duo-
men% kiekis arba duomen% valdytojo netei-
s*tai naudojami duomenys.

• EDAPP 12 atvej& nusprend", kad duo-
men% apsaugos taisykl*s nebuvo 
pa&eistos;

• 8 atvejais buvo nepaisoma duomen% 
apsaugos taisykli%.

! 32 konsultacijos d"l administracini& 
priemoni&. Konsultuota d*l daugelio teisi-
ni% aspekt%, susijusi% su ES institucij% ir 
'staig% atliekamu asmens duomen% tvar-
kymu.

! 4 inspekcijos vietoje, atliktos 'vairiose 
ES institucijose ir 'staigose.

! Paskelbtos 3 gair"s d*l 'darbinimo, 
duomen% apie sveikat$ ir steb*jimo vaizdo 
kameromis.

! Paskelbta 16 nuomoni& d"l teis"s 
akt&, susijusi% su didel*s apimties informa-
cin*mis sistemomis, terorist% s$ra!ais, 
b)sima duomen% apsaugos sistema, visuo-
men*s sveikata, apmokestinimu ir trans-
portu.

! Paskelbti 4 rinkiniai o(ciali& komen-
tar& d*l galimyb*s visuomenei susipa&inti 
su dokumentais, visuotin*s paslaugos ir 
e."privatumo, ES ir JAV deryb% d*l naujo 
SWIFT"susitarimo.

! Surengti 3 Eurodac prie'i)ros koordi-
navimo grup"s susitikimai, po kuri% buvo 
parengta antroji duomen% subjektams tei-
kiamos informacijos ir jaun% prieglobs#io 
pra!an#i% asmen% am&iaus vertinimo sude-
rinto inspektavimo ataskaita.
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PRIE(I)RA

I'ankstin&s patikros

Reglamente (EB) Nr."45/2001 nustatyta, kad EDAPP 
turi atlikti vis% duomen% tvarkymo operacij%, galin-
#i% duomen% subjekt% teis*ms ir laisv*ms sukelti 
konkre#i$ rizik$, i!ankstin- patikr$. Tokiu b)du 
EDAPP nustato, ar duomen% tvarkymas atitinka 
reglamente nustatytus reikalavimus.

2009"m. EDAPP pri*m* 110 i'ankstin&s patikros 
nuomoni%, kurios i! esm*s ap*m* !ias sritis: duome-
nis apie sveikat$, personalo vertinim$, 'darbinim$, 
laiko valdym$, telefono pokalbi% 'ra!us, darbo atli-
kimo priemones ir saugumo tyrimus. +ios nuomon*s 
skelbiamos EDAPP interneto svetain*je; jos 'gyven-
dinamos sistemingai.

Pasikonsultavus su duomen% apsaugos pareig)nais 
d*l b)tinyb*s EDAPP atlikti i!ankstin- patikr$ buvo 
pripa&inta, kad i!ankstin- patikr$ atlikti b)tina 
keliais atvejais, pavyzd&iui, Europos Parlamente 
klausant kandidat% ' Komisijos narius, vertinant, 

ar ergonomi!ka darbo aplinka Europos Parlamente 
ir skiriant auk!tesnio rango pareig)nus Europos 
Parlamente.

Atitikties steb&jimas

Tai, kaip institucijos ir 'staigos 'gyvendina Duomen% 
apsaugos reglament$, yra sistemingai stebima 
atsi&velgiant ' 'prastus veiklos rodiklius, 'traukiant ' 
tai visas ES institucijas ir 'staigas. .vykd&ius u&duot' 
„2009" m. pavasaris“, EDAPP paskelb* ataskait$, 
kurioje matyti, koki$ didel- pa&ang$ ES institucijos 
padar* vykdydamos duomen% apsaugos reikalavi-
mus, ta#iau daugelyje agent)r% atitikties lygis yra 
&emesnis.

Be min*tos bendro pob)d&io steb*jimo veiklos, 
EDAPP atliko keturias inspekcijas vietoje 'vairiose 
institucijose ir 'staigose. +ios inspekcijos ir toliau 
vykdomos sistemingai, o netolimoje ateityje bus 
atliekamos dar da&niau. 2009"m. liepos m*n. EDAPP 
patvirtino inspekcij% vykdymo vadov$, o pagrindi-
nius !ios proced)ros elementus paskelb* interneto 
svetain*je.

Skundai

Kaip nustatyta Duomen% apsaugos reglamente, 
viena pagrindini% EDAPP pareig% yra nagrin*ti ir tirti 
skundus bei savo iniciatyva arba remiantis pateiktu 
skundu vykdyti tyrimus. 

EDAPP pateikiam% skund% daug&ja, jie tampa vis 
sud&tingesni. 2009"m. EDAPP gavo 111"skund% 
(palyginti su 2008"m., skund% padaug*jo 32"proc.). 
I! j% beveik du tre#daliai buvo nepriimtini, nes 
buvo pateikti d*l nacionalinio lygmens klausim%, 

Viena pagrindini! EDAPP pareig! – vykdyti 
nepriklausom" Europos institucij! ar #staig! 
atliekam! duomen! tvarkymo veiksm! prie$i%r". 
Teisinis pagrindas yra Duomen! apsaugos 
reglamentas (EB) Nr.&45/2001, kuriuo nustatomos 
duomenis tvarkan'i! subjekt! pareigos ir asmen!, 
kuri! asmens duomenys yra tvarkomi, teis(s.

2009&m. duomen! tvarkymo operacij! i)ankstin( 
patikra ir toliau buvo svarbus prie$i%ros 
elementas, ta'iau EDAPP taip pat vykd( kitokio 
tipo prie$i%r", pavyzd$iui, skund! nagrin(jim", 
inspekcijas, konsultavim" d(l administracini! 
priemoni! ir temini! gairi! projekt! rengim".
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kurie nepriklauso EDAPP kompetencijai. D*l likusi% 
skund% reik*jo atlikti i!samesnius tyrimus.

Daugelyje priimtin% skund% buvo pateikti kaltini-
mai kon,dencialumo pa&eidimais, nurodyta, kad 
surinkt% duomen% kiekis pernelyg didelis arba kad 
duomenis neteis*tai naudoja duomen% valdyto-
jas, taip pat kreiptasi d*l galimyb*s susipa&inti su 
duomenimis, teis*s i!taisyti duomenis ir duomen% 
panaikinimo. EDAPP padar* i!vad$, kad a!tuoniais 
atvejais buvo pa&eistos duomen% apsaugos tai-
sykl*s.

Daugumoje 2009"m. gaut% ir priimtinais pripa&int% 
skund% buvo skund&iama Europos Komisija, 'skai-
tant Europos kovos su suk#iavimu tarnyb$ (OLAF) 
ir Europos personalo atrankos tarnyb$ (EPSO). To 
buvo galima tik*tis, nes Komisijoje tvarkoma dau-
giau asmens duomen% nei kitose ES institucijose 
ir 'staigose. Didel' skund% d*l OLAF ir EPSO skai#i% 
b)t% galima paai!kinti !i% 'staig% vykdomos veiklos 
pob)d&iu.

Administracin&s priemon&s
EDAPP taip pat toliau teik* konsultacijas d*l Euro-
pos institucij% ir 'staig% numatyt% administracini% 
priemoni%, susijusi% su asmens duomen% tvarkymu. 
I!kelta 'vairi% klausim%, be kita ko, d*l asmens duo-
men% perdavimo tre#iosioms !alims arba tarptau-
tin*ms organizacijoms, duomen% tvarkymo pla#iai 
naudojamos proced)ros atveju, duomen% apsaugos 
Vidaus audito tarnyboje ir Duomen% apsaugos regla-
mento 'gyvendinimo taisykli%.

Temin&s gair&s

EDAPP patvirtino asmens duomen% tvarkymo *dar-
binant gaires ir duomen% apie sveikat+ naudojimo 
darboviet*je gaires. 2009"m. EDAPP taip pat sureng* 
vie!$sias konsultacijas d*l steb*jimo vaizdo kame-
romis gairi% ir, be kit% dalyk%, pabr*&*, kad !iame 
kontekste pagrindiniai principai – privatumo u&tikri-
nimas dar planavimo etape bei atsakingumas.
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KONSULTACIJOS

Pagrindin&s tendencijos

2009"m. d*l vykdytos svarbios veiklos ir reik!ming% 
'vyki% susidar* geresn*s galimyb*s parengti naujus 
duomen% apsaugos teis&s aktus. +ios perspekty-
vos 'gyvendinimas EDAPP darbotvark*je dominuos 
kelet$ ateinan#i% met%.

2008"m. pabaigoje pirm$ kart$ ES lygmeniu buvo 
patvirtinti bendrieji duomen% apsaugos policijos ir 
teisminio bendradarbiavimo srityje teis&s aktai. 
Nors to ir nepakanka, vis d*lto tai buvo svarbus 
&ingsnis tinkama kryptimi.

2009"m. antrasis svarbus 'vykis buvo patikslintos 
E.$privatumo direktyvos, priklausan#ios didesniam 
teis*s akt% rinkiniui, patvirtinimas. Tai taip pat buvo 
pirmas &ingsnis modernizuojant duomen% apsaugos 
teis*s aktus.

.sigaliojus Lisabonos sutar,iai prasid*jo nauja 
duomen% apsaugos era. D*l to ES pagrindini% teisi% 

chartijos nuostatos tapo privalomos institucijoms 
ir 'staigoms bei valstyb*ms nar*ms, kai j% veiksmai 
patenka ' ES teis*s taikymo srit', be to, Sutarties 
d*l Europos S$jungos veikimo 16"straipsnyje buvo 
nustatytas visapusi!kos teis*s sistemos bendrasis 
pagrindas.

2009"m. Komisija taip pat prad*jo vie!$j$ konsul-
tacij$ d*l duomen% apsaugos teis*s akt% ateities. 
EDAPP dirbo kartu su kolegomis, siekdamas bendrai 
pasirengti !iai konsultacijai ir 'vairiomis progomis 
pabr*&* b)tinyb- u&tikrinti visapusi!kesn- ir veiks-
mingesn- duomen% apsaug$ Europos S$jungoje.

EDAPP nuomon&s ir 
pagrindiniai klausimai
EDAPP ir toliau vykd* bendr$j$ konsultavimo poli-
tik+ ir paskelb* rekordi!kai daug nuomoni% d*l 'vai-
rioms temoms skirt% teis*s akt%. Min*ta politika taip 
pat u&tikrina iniciatyv% po&i)r', apimant' konsultaci-
joms nuolat pateikiam$ teis*k)ros pasi)lym% s$ra!$ 
ir galimyb- susipa&inti su neo,cialiais komentarais, 
pateiktais parengiamaisiais teis*k)ros pasi)lym% 
etapais. Daugelis EDAPP nuomoni% buvo toliau 
aptariamos su Europos Parlamentu ir Taryba.

Laisv*s, saugumo ir teisingumo srityje EDAPP itin 
atid&iai sek* su Stokholmo programa susijusius 
'vykius bei joje i!d*styt$ ateinan#i% penkeri% met% 
veiklos plan$ teisingumo ir vidaus reikal% srityje. 
EDAPP konsultavo d*l programos pl*tros ir dalyvavo 
Europos informacijos modeliui skirtuose parengia-
muosiuose darbuose.

EDAPP konsultuoja Europos S"jungos institucijas 
ir #staigas duomen! apsaugos klausimais #vairiose 
politikos srityse. *ios konsultacijos teikiamos 
d(l si%lom! nauj! teis(s akt!, taip pat d(l kit! 
iniciatyv!, galin'i! tur(ti #takos asmens duomen! 
apsaugai ES. Paprastai jos teikiamos kaip o+ciali 
nuomon(, ta'iau EDAPP taip pat gali teikti gaires 
komentar! ar politikos dokument! forma. *i veikla 
taip pat apima technologij! raidos, daran'ios 
poveik# duomen! apsaugai, steb(jim".
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Kita !ioje srityje vykdoma veikla buvo susijusi su 
Eurodac ir Dublino reglament% per&i)ra, agent)-
ros, kuri valdyt% didel*s apimties IT sistem% valdym$, 
'steigimu ir nuosekliu po&i)riu ' !ioje srityje vykdom$ 
prie&i)r$.

Kalbant apie e.$privatum+ ir technologij+, be jau 
min*tos bendro pob)d&io per&i)ros, EDAPP nagri-
n*jo klausimus, susijusius su Duomen% saugojimo 
direktyva, RDA &ymen% arba pa&angi%j% transporto 
sistem% naudojimu ir RISEPTIS ataskaita „Pasitik*ji-
mas informacin*je visuomen*je“.

Kalbant apie globalizacij+, EDAPP veikla buvo susi-
jusi su visuotini% standart%, k)rimu, transatlantinio 
dialogo d*l duomen% apsaugos ir teis*saugos duo-
men% skatinimu bei ribojamosiomis priemon*mis, 
taikytinomis teroristine veikla 'tariamiems asmenims 
ir kai kurioms tre#iosioms !alims.

Kitos sritys, kurioms EDAPP skyr* daug d*mesio, 
buvo visuomen&s sveikata, 'skaitant tarpvals-
tybin- sveikatos prie&i)r$, e." sveikat$ ir farma-
kologin'  budrum$ ,  ir galimyb&  visuomenei 
susipa"inti su dokumentais, pavyzd&iui, Regla-
mento (EB) Nr."1049/2001, susijusio su visuomen*s 
galimybe susipa&inti su dokumentais, per&i)ra ir 

'vairios teismo bylos d*l galimyb*s visuomenei 
susipa&inti su duomenimis ir duomen% apsaugos 
santykio.

Naujov&s ir prioritetai

Numatyta keletas b)sim% poky#i%, kurie EDAPP dar-
botvark*je bus 'traukti ' prioritetini% klausim% s$ra!$. 
Tai – naujos technologij% tendencijos, kelian#ios 
susir)pinim$ d*l duomen% apsaugos ir privatumo, 
pavyzd&iui, pa&angiosios televizin*s steb*jimo sis-
temos, daikt% interneto pl*tra ir elgsena grind&iami 
reklamos skelbimai internete. 

Svarb)s politikos ir teis&k#ros poky#iai taip pat 
darys 'tak$ EDAPP konsultacij% sritims 2010"m. Be 
to, kad atliks jau min*t% duomen% apsaugos teis*s 
akt% per&i)r$, EDAPP ypating$ d*mes' skirs Komisi-
jos skaitmeninei darbotvarkei, kurioje privatumas ir 
duomen% apsauga nurodyti kaip b)tina i!ankstin* 
s$lyga. Be to, vyksta kiti svarb)s poky#iai, leisian-
tys ES ir valstyb*ms nar*ms veiksmingiau spr-sti su 
duomen% apsauga u&sienio !alyse susijusius klausi-
mus. Tai taikytina ne tik Jungtini% Amerikos Valstij% 
at&vilgiu, bet ir didesniu mastu toliau 'gyvendinant 
visuotinius standartus.
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BENDRADARBIAVIMAS

Pagrindinis Europos duomen% apsaugos institucij% 
bendradarbiavimo forumas – 29$straipsnio darbo 
grup&. EDAPP dalyvauja !ios darbo grup*s, kuriai 
tenka esminis vaidmuo u&tikrinant vienod$ Duo-
men% apsaugos direktyvos taikym$, veikloje.

EDAPP ir darbo grup* glaud&iai bendradarbiavo 
daugeliu klausim%, ta#iau daugiausia d*mesio skyr* 
Duomen% apsaugos direktyvos 'gyvendinimui ir d*l 
nauj% technologij% kylan#ioms problemoms. EDAPP 
taip pat ry&tingai pritar* iniciatyvoms, kuri% imtasi 
siekiant sudaryti palankesnes s$lygas tarptautiniams 
duomen% srautams.

Atskirai reik*t% pamin*ti, kad „privatumo ateities“ 
srityje buvo bendrai dalyvaujama Europos Komisi-
jos konsultacijoje d*l ES duomen% apsaugos teis*s 
akt% ir Europos Komisijos konsultacijoje d*l k)no 
skaitytuv% poveikio aviacijos saugai.

Viena svarbiausi% EDAPP u&duo#i% bendradarbia-
vimo srityje yra susijusi su Eurodac, kadangi !ioje 
srityje prie&i)r$ vykdo nacionalin*s duomen% 
apsaugos institucijos ir EDAPP. Eurodac prie&i)ros 
koordinavimo grup*, kurios nariai yra nacionalin*s 

duomen% apsaugos institucijos ir EDAPP, sureng* 
tris susitikimus, kuriuose daugiausia d*mesio buvo 
skirta 2007"m. gruod&io m*n. priimtos darbo prog-
ramos 'gyvendinimui.

Vienas svarbiausi% rezultat% buvo 2009"m. bir&e-
lio m*n. patvirtinta antroji inspektavimo ataskaita, 
skirta !ioms dviem sritims: prieglobs#io pra!an#i% 
asmen% teisei gauti informacij$ ir jaun% prieglobs#io 
pra!an#i% asmen% am&iaus vertinimo b)dams.

EDAPP toliau glaud&iai bendradarbiavo su duomen% 
apsaugos institucijomis buvusio tre#iojo rams#io sri-
tyje, t."y. policijos ir teisminio bendradarbiavimo 
srityje, ir su Policijos ir teisingumo darbo grupe. +is 
bendradarbiavimas 2009" m. ap*m* dalyvavim$ 
debatuose d*l Stokholmo programos ir Tarybos 
pamatinio sprendimo d*l duomen% apsaugos povei-
kio vertinim$.

Toliau skirta d*mesio bendradarbiavimui kituose 
tarptautiniuose forumuose, ypa# Madride vykusiai 
31-ajai tarptautinei duomen% apsaugos ir privatumo 
'galiotini% konferencijai, kurioje buvo parengtas 
visuotini% duomen% apsaugos standart% rinkinys.

Be to, EDAPP, vadovaudamasis 2006"m. lapkri#io 
m*n. 28-ojoje tarptautin*je konferencijoje priimta 
„Londono iniciatyva“ ir siekdamas didinti informuo-
tum$ apie duomen% apsaug$ ir u&tikrinti didesn' 
tokios apsaugos veiksmingum$, sureng* seminar$ 
„Atsakas ' saugumo pa&eidimus“. 

EDAPP bendradarbiauja su kitomis duomen! 
apsaugos institucijomis, siekdamas skatinti 
visapusi)k" duomen! apsaug" visoje Europoje. 
Taip pat bendradarbiaujama su tomis prie$i%ros 
institucijomis, kurios yra #steigtos pagal buvus#j# 
ES tre'i"j# ramst#, ir kuriant didel(s apimties IT 
sistemas.
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2010$M. PAGRINDINIAI 
TIKSLAI

2010"m. pagrindiniai tikslai yra !ie:

 • DAP tinklo palaikymas

EDAPP toliau teiks pagalb$ duomen% apsaugos 
pareig)nams, ypa# dirbantiems neseniai 'steigtose 
agent)rose, ir ragins juos toliau keistis patirtimi ir 
geriausios praktikos pavyzd&iais, 'skaitant galim$ 
profesini% standart% patvirtinim$, siekiant didinti 
j% veiklos veiksmingum$.

 • I!ankstin*s patikros vaidmuo

EDAPP labiau akcentuos i!ankstin*s patikros nuo-
mon*se pateikt% rekomendacij% 'gyvendinim$ ir 
u&tikrins atitinkamus tolesnius veiksmus. Ypatingas 
d*mesys ir toliau bus skiriamas daugelyje agent)r% 
vykdom% bendr%j% duomen% tvarkymo operacij% 
i!ankstinei patikrai.

 • Horizontaliosios gair*s

EDAPP toliau rengs gaires aktualiais klausimais ir 
u&tikrins galimyb- su jomis susipa&inti. Bus paskelb-
tos gair*s d*l steb*jimo vaizdo kameromis, admi-
nistracini% tyrim% ir drausmini% proced)r%, bei 
'gyvendinimo taisykl*s, nustatan#ios duomen% 
apsaugos pareig)n% u&duotis ir pareigas.

 • Inspektavimo politika

EDAPP paskelbs i!sami$ politik$ d*l atitikties steb*-
jimo ir duomen% apsaugos taisykli% 'gyvendinimo 
institucijose ir 'staigose. Bus naudojamasi visomis 
atitinkamomis priemon*mis, leid&ian#iomis 'vertinti 
atitikt' duomen% apsaugos taisykl*ms ir j$ u&tikrinti 
bei skatinti institucij% atsakomyb- u& ger$ duomen% 
valdym$.

 • Konsultacij% apr*ptis

EDAPP toliau laiku teiks nuomones ar komentarus 
d*l nauj% teis*s akt% pasi)lym% ir u&tikrins tinkam$ 
tolesn- veikl$ visose atitinkamose srityse. Ypatin-
gas d*mesys bus skiriamas Stokholmo programai 
'gyvendinti skirtam veiksm% planui.

 • Teis*s akt% per&i)ra

EDAPP pirmenyb- teiks i!sami% duomen% apsaugos 
teis*s akt%, apiman#i% visas ES politikos sritis ir u&tik-
rinan#i% veiksming$ apsaug$ praktikoje, rengim$ 
ir, jei reik*s ir bus tikslinga, dalyvaus vie!uosiuose 
debatuose. 

 • Skaitmenin* darbotvark*

EDAPP ypating$ d*mes' skirs Komisijos skaitmeni-
nei darbotvarkei visose srityse, daran#iose akivaizd% 
poveik' duomen% apsaugai. Bus vadovaujamasi prin-
cipu „privatumo u&tikrinimas dar planavimo etape“ 
ir ry&tingai palaikomas jo 'gyvendinimas praktikoje.

 • Informavimo veikla

EDAPP toliau gerins informacijos teikimo internetu 
priemoni% (interneto svetain*s ir elektroninio infor-
macinio biuletenio) kokyb- siekdamas patenkinti 
interneto svetain*s lankytoj% poreikius. Bus parengti 
konkre#ioms temoms skirti nauji leidiniai (duomen% 
lapai).

 • Vidaus strukt)ra

EDAPP per&i)r*s savo sekretoriato organizacin- 
strukt)r$ siekdamas u&tikrinti veiksmingesn' ir efek-
tyvesn' 'vairi% funkcij% ir u&duo#i% atlikim$. Pagrin-
diniai naujos strukt)ros elementai bus paskelbti 
interneto svetain*je.

 • I!tekli% valdymas

EDAPP toliau pl*tos veikl$, susijusi$ su ,nansiniais ir 
&mogi!kaisiais i!tekliais, ir gerins kitus vidaus darbo 
procesus. Ypatingas d*mesys bus skirtas b)tinybei 
pl*sti biuro patalpas ir byl% tvarkymo sistemai kurti.





Europos duomen! apsaugos prie"i#ros pareig#nas

2009!m. metin" ataskaita. Santrauka

Liuksemburgas: Europos S$jungos leidini! biuras

2010 — 12 p. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-95073-67-8
doi:10.2804/18011

KAIP !SIGYTI ES LEIDINI"
Nemokam# leidini# galite $sigyti:

• svetain%je EU!Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

• Europos S$jungos atstovyb%se arba delegacijose. J! adresus rasite svetain%je: 
http://ec.europa.eu arba su"inosite kreip&si faksu: +352'2929-42758

Parduodam# leidini# galite $sigyti

• svetain%je EU!Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Prenumeruoti leidinius (pvz., metines Europos S!jungos o"cialiojo leidinio 
serijas, Europos S%jungos Teisingumo Teismo praktikos rinkinius) galite:

• tiesiogiai i( Europos S$jungos leidini! biuro platintoj! (http://publications.
europa.eu/others/agents/index_lt.htm).



2009!m. 
metin! ataskaita

Santrauka

ISSN 1831-0540

Europos duomen! apsaugos  
prie"i#ros pareig#nas

Europos duomen! apsaugos  
prie"i#ros pareig#nas

Europos duomen! apsaugos  
prie"i#ros pareig#nas

Q
T-AB-10-001-LT-N

ISBN 978-92-95073-67-8

www.edps.europa.eu


