
 
 
 
Asmens duomenų apsaugos teisinis pagrindas 

 
Teisinė nuoroda yra „2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725“ dėl 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis 
ir laisvo tokių duomenų judėjimo“, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 
1247/2002/EB. 

2012 m. vasario 1 d. Europos Audito Rūmai priėmė įgyvendinimo taisykles pagal Reglamentą (EB) 45/2001 (plg. 
2012 m. vasario 1 d. Sprendimą Nr. 11/2012). 

Kitos nuorodos, susijusios su privatumo apsauga, yra šios: 

• Europos Sąjungos sutartis 

• ES pagrindinių teisių chartija 
Europos Sąjunga pripažįsta Chartijoje išdėstytas teises, laisves ir principus, pirmą kartą suteikdama konkrečią 
teisę į asmens duomenų apsaugą. 

• 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679. 
(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 
dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 

• 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680. 
dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuria panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR ir panaikinamas 
Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR. 

• Reglamentas (EB) 45/2001 
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 (ankstesnis 
reglamentas, taikomas ES institucijoms, agentūroms ir įstaigoms). 

• Direktyva 95/46/EB 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo“ (ankstesnė direktyva, ES taikoma iki Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento įsigaliojimo) 

• Direktyva 2002/58/EB 
2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir 
privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių). 

• Direktyva 1999/93/EB 
1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų 
reguliavimo sistemos 

• Reglamentas (ES) 910/2014. 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002D1247&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=LT
https://intranet.eca.eu/documentcenter/Decisions/Decision%20011%2012/011lt_LT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1549349757813&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&qid=1549354459938&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0046&qid=1549351610212&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0093&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&qid=1549352080598&from=LT


 
• Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001. 

2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais. Reglamentas 1049/2001 
netaikomas Audito Rūmams, tačiau jie priėmė šį sprendimą, kuris galioja nuo 1997 m. kovo 1 d. 

• Audito Rūmų sprendimas Nr. 18/97, 
nustatantis prašymų susipažinti su Audito Rūmų laikomais dokumentais nagrinėjimo vidaus taisykles 

• 2005 m. kovo 10 d. Audito Rūmų sprendimas Nr. 12/05 
kuriuo nustatomos galimybės visuomenei susipažinti su Europos Audito Rūmų dokumentais sąlygos, apribojimai 
ir procedūros ir panaikinamas Europos Audito Rūmų sprendimas Nr. 18/97 

• Sprendimas Nr. 14/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Audito Rūmų sprendimas Nr. 12/05 dėl viešos 
prieigos prie Audito Rūmų dokumentų 

• Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 
1983 m. vasario 1 d. Tarybos Reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir 
Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei 

• Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1700/2003 
2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 354/83 dėl Europos ekonominės bendrijos ir 
Europos atominės energijos bendrijos istorinių archyvų atvėrimo visuomenei  

• Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija 
kadangi Europos Tarybos tikslas – pripažinti, išlaikyti ir apsaugoti žmogaus teises ir pagrindines laisves, 
pavyzdžiui, teisę į privataus gyvenimo gerbimą 

• Europos Tarybos 108-oji konvencija 
Atsižvelgiant į vis didėjantį tarpvalstybinį asmens duomenų srautą, kuriam taikomas automatinis tvarkymas, ji 
užtikrina visų asmenų teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą, ypač teisės į privatumą gerbimą 

• 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB 
dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba 
viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB 

• Direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų 
teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių 
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo 

• 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB 
dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje 
(Elektroninės komercijos Direktyva) 

• 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/66/EB 
dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (pakeista Direktyva 
2002/58/EB) 

• 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant 
policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos, nebegalioja (pakeista Direktyva (ES) 
2016/680) 

Kiti susiję dokumentai 

• Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai 
• Protokolas dėl Bendrijų privilegijų ir imunitetų 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R1049&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998D0923(01)&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(01)&from=lt
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014lt.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DEC14_2009/014lt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983R0354&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1700&from=LT
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680078b37
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0024&qid=1549371977034&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0136&qid=1549372135829&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0022&qid=1549623393520&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&qid=1549623889458&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&qid=1549624322380&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&qid=1549372298353&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31997L0066&qid=1549372464274&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&qid=1549372715138&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&qid=1549350801694&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20140701&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01969R0549-20100101&qid=1549374467247&from=LT

