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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymu dėl reglamento dėl teisės į privatų gyvenimą ir asmens 
duomenų apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2002/58/EB, 
siekiama užtikrinti pagrindinių teisių ir laisvių, visų pirma teisės į privatų gyvenimą ir 
komunikacijos konfidencialumą, apsaugą ir asmens duomenų apsaugą elektroninių ryšių 
sektoriuje ir garantuoti laisvą elektroninių ryšių duomenų, įrangos ir paslaugų judėjimą 
Sąjungoje.

Nuomonės referentė iš esmės palaiko Komisijos pasiūlymą, ypač tai, kad reikia jį pritaikyti 
prie technologinių naujovių ir naujų ryšio priemonių, kad šis teisės aktas atitiktų siekiamus 
tikslus ir būtų tam tinkamas.

Laisvas duomenų judėjimas ir asmens duomenų apsauga Sąjungoje

Nuomonės referentė palankiai vertina teisinės priemonės pakeitimą iš direktyvos į 
reglamentą. Ankstesnės direktyvos įgyvendinimas parodė, kad ji įgyvendinama įvairiai ir kad 
teisės aktas interpretuojamas skirtingai. Nuomonės referentė mano, kad reglamentas būtų 
geresnė priemonė, užtikrinsianti fizinių ir juridinių asmenų asmens duomenų apsaugą 
elektroninių ryšių sektoriuje ir laisvą duomenų judėjimą visoje Sąjungoje. Nuomonės 
referentė mano, kad Europos duomenų apsaugos valdyba turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį 
užtikrinant šio reglamento vykdymo nuoseklumą, visų pirma rengiant gaires ir nuomones, 
pagrįstas Reglamente (ES) 2016/679 numatytu derėjimo užtikrinimo mechanizmu. Be to, 
nuomonės referentė palankiai vertina duomenų apsaugos įstaigoms skirtą užduotį įgyvendinti 
šį reglamentą, tačiau pabrėžia, kad duomenų apsauga turėtų vis labiau tapti horizontalaus 
pobūdžio klausimu, o valdžios institucijos šioje srityje turėtų bendradarbiauti ir teikti techninę 
pagalbą, kai reikia įveikti barjerus.

Taikymo sritis

Nuomonės referentė palankia vertina tai, kad išplečiama šio reglamento taikymo sritis ir kad į 
jį įtrauktos virštinklinės paslaugos (OTT paslaugos), atsižvelgiant į jų didėjantį vaidmenį 
užtikrinant ryšį, taip pat tai, kad siūlomas reglamentas susiejamas su siūlomoje direktyvoje, 
kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, pateiktomis apibrėžtimis. Vis dėlto 
nuomonės referentė pabrėžia, kad reikia užtikrinti kodekse ir E. privatumo reglamente 
pateiktos apibrėžties suderinamumą ir nuoseklumą, kad būtų išvengta spragų ir sunkumų 
taikyti kai kurias nuostatas tam tikro pobūdžio paslaugoms.

Technologinis neutralumas

Nuomonės referentė palankiai vertina Komisijos ketinimą ir pastangas siekti išspręsti šią 
sudėtingą problemą, kai vartotojai nuolat turi duoti sutikimą ir dėl to jaučia tam tikrą 
„nuovargį“ (angl. consent fatigue), ir pripažįsta, kad reikia rasti vartotojams patogesnį būdą 
juos informuoti ir suteikti jiems pasirinkimo laisvę privatumo srityje. Tačiau ji mano, kad 
Komisijos pasiūlyme per daug dėmesio skiriama interneto svetainėms, nes problema vis 
labiau susijusi su taikomosiomis programomis, daiktų interneto platformomis ir pan. Siūlomi 
sprendimai yra per siaurai siejami su naršyklėmis, o tai gali lemti, kad reglamentas neatlaikys 
laiko išbandymo. Be to, pasiūlyme griežtai atskiriami pirmosios šalies slapukai ir trečiosios 
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šalies slapukai. Nuomonės referentė mano, kad toks atskyrimas neilgalaikis, turint mintyje tai, 
kaip greitai vystosi skaitmeninis sektorius, t. y. kad pirmosios šalies slapukai labai greitai gali 
pradėti rinkti informaciją kaip trečiosios šalies slapukai arba kad sekimo priemonės greitai 
nebus grindžiamos pirmosios ar trečiosios šalies slapukais. Slapuko poveikis privatumui 
turėtų būti greičiau grindžiamas jo tikslu, pavyzdžiui, jei informacijos rinkimo tikslas yra 
elgsena pagrįsta rinkodara ir jei ji naudojama keliuose prietaisuose, renkamos informacijos 
pobūdžiu ir kaip surinkta informacija dalijamasi. Todėl nuomonės referentė nemano, kad 
griežtas pirmosios ir trečiosios šalies slapukų atskyrimas yra veiksmingiausias. Vartotoją 
verčiau reikėtų geriau informuoti, suteikti jam daugiau skaidrumo apie slapukų veikimą ir 
galimybę sutikti, kad jie būtų naudojami.

Įspėjimai ir standartizuotos piktogramos

Nuomonės referentė nepritaria tam, kad būtų galima rinkti informaciją, kurią skleidžia galinis 
įrenginys, kad galėtų prisijungti prie kito įrenginio arba prie tinklo įrangos, jei yra pateiktas 
vartotojus informuojantis simbolis, kad tai sekimo teritorija. Tokia nuostata sukelia riziką, kad 
galutiniai vartotojai patirs baimę ir nerimą, neturėdami konkrečios ir praktinės galimybės 
nebūti sekami.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių,
teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) valstybėms narėms turėtų būti 
leidžiama, neperžengiant šio reglamento 
ribų, ir toliau taikyti arba priimti 
nacionalines nuostatas, kuriomis 
išsamiau nustatoma ir išaiškinama, kaip 
taikyti šiame reglamente nustatytas 
taisykles, siekiant užtikrinti, kad tos 
taisyklės būtų taikomos ir aiškinamos 
veiksmingai. Todėl valstybėms narėms 
šioje srityje suteikta veiksmų laisvė turėtų 
būti tokia, kad būtų užtikrinta pusiausvyra 
tarp privataus gyvenimo ir asmens 
duomenų apsaugos ir laisvo elektroninių 
ryšių duomenų judėjimo;

(7) Europos duomenų apsaugos 
valdyba prireikus turėtų rengti gaires ir 
nuomones, neperžengdama šio reglamento 
ribų, ir toliau išaiškinti, kaip taikyti šiame 
reglamente nustatytas taisykles, siekiant 
užtikrinti, kad tos taisyklės būtų taikomos 
ir aiškinamos veiksmingai. Tokiose gairėse 
ir nuomonėse turėtų būti atsižvelgta į 
dvejopą šio reglamento tikslą, todėl jose 
turėtų būti užtikrinta pusiausvyra tarp 
privataus gyvenimo ir asmens duomenų 
apsaugos ir laisvo elektroninių ryšių 
duomenų judėjimo;

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) pagal šį reglamentą, jeigu 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjas nėra 
įsisteigęs Sąjungoje, jis turėtų paskirti 
atstovą Sąjungoje. Šis atstovas turėtų būti 
paskiriamas raštiškai. Atstovas gali būti 
tas pats kaip atstovas, paskirtas pagal 
Reglamento (ES) 2016/6791a 27 straipsnį;

___________

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) komunikacijos tikslais naudojamos 
paslaugos ir joms teikti naudojamos 
techninės priemonės gerokai pasikeitė. 
Vietoje tradicinių balso telefonijos, 
trumpųjų žinučių (SMS) ir elektroninio 
pašto perdavimo paslaugų galutiniai 
paslaugų gavėjai vis dažniau naudojasi 
funkciškai lygiavertėmis internetinėmis 
paslaugomis, pavyzdžiui, interneto 
telefonija, pranešimų mainų ir 
internetinėmis e. pašto paslaugomis. 
Siekiant užtikrinti, kad funkciškai 
lygiavertes paslaugas naudojantiems 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
užtikrinta veiksminga ir vienoda apsauga, 
šiame reglamente vartojama elektroninių 
ryšių paslaugų apibrėžtis, pateikta 
[Europos Parlamento ir Tarybos 

(11) komunikacijos tikslais naudojamos 
paslaugos ir joms teikti naudojamos 
techninės priemonės gerokai pasikeitė. 
Vietoje tradicinių balso telefonijos, 
trumpųjų žinučių (SMS) ir elektroninio 
pašto perdavimo paslaugų galutiniai 
paslaugų gavėjai vis dažniau naudojasi 
funkciškai lygiavertėmis internetinėmis 
paslaugomis, pavyzdžiui, interneto 
telefonija, pranešimų mainų ir 
internetinėmis e. pašto paslaugomis. 
Siekiant užtikrinti, kad funkciškai 
lygiavertes paslaugas naudojantiems 
galutiniams paslaugų gavėjams būtų 
užtikrinta veiksminga ir vienoda apsauga, 
šiame reglamente vartojama elektroninių 
ryšių paslaugų apibrėžtis, pateikta 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
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direktyvoje, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas24]. Ta 
apibrėžtis apima ne tik interneto prieigos 
paslaugas ir paslaugas, kurios visos arba jų 
dalis susijusios su signalų perdavimu, bet ir 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, kurios 
gali būti siejamos su numeriu (arba 
nebūtinai), pavyzdžiui, interneto 
telefonijos, pranešimų mainų ir internetines 
e. pašto paslaugas. Pranešimų 
konfidencialumo apsaugą užtikrinti taip 
pat labai svarbu, kai teikiamos asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugos, kuriomis 
papildomos kitos paslaugos; todėl šios 
rūšies paslaugoms, kurios taip pat atlieka 
komunikacijos funkciją, turėtų būti 
taikomas šis reglamentas;

direktyvoje, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas24]. Ta 
apibrėžtis apima ne tik interneto prieigos 
paslaugas ir paslaugas, kurios visos arba jų 
dalis susijusios su signalų perdavimu, bet ir 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, kurios 
gali būti siejamos su numeriu (arba 
nebūtinai), pavyzdžiui, interneto 
telefonijos, pranešimų mainų ir internetines 
e. pašto paslaugas.

_________________ _________________

24 Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 
nustatomas Europos elektroninių ryšių 
kodeksas (Nauja redakcija) 
(COM/2016/0590 final - 2016/0288 
(COD)).

24 Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria 
nustatomas Europos elektroninių ryšių 
kodeksas (Nauja redakcija) 
(COM/2016/0590 final - 2016/0288 
(COD)).

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) susietųjų įrenginių ir kitų įrenginių 
sąveikai vis dažniau naudojami 
elektroninių ryšių tinklai (daiktų 
internetas). Įrenginių tarpusavio ryšio 
palaikymas susijęs su signalų perdavimu 
tinklu, todėl paprastai tokia operacija 
laikoma elektroninių ryšių paslauga. 
Siekiant užtikrinti visišką teisių į 
komunikacijos privatumą ir 
konfidencialumą apsaugą ir skatinti kurti 
patikimą ir saugų daiktų internetą 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, būtina 
aiškiai nustatyti, kad šis reglamentas turėtų 
būti taikomas įrenginių tarpusavio ryšiui 
palaikyti. Todėl šiame reglamente 

(12) susietųjų įrenginių ir kitų įrenginių 
sąveikai vis dažniau naudojami 
elektroninių ryšių tinklai (daiktų 
internetas). Įrenginių tarpusavio ryšio 
palaikymas susijęs su signalų perdavimu 
tinklu, todėl paprastai tokia operacija 
laikoma elektroninių ryšių paslauga. 
Siekiant užtikrinti visišką teisių į 
komunikacijos privatumą ir 
konfidencialumą apsaugą ir skatinti kurti 
patikimą ir saugų daiktų internetą 
bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, būtina 
aiškiai nustatyti, kad šis reglamentas turėtų 
būti taikomas įrenginių tarpusavio ryšiui 
palaikyti. Todėl šiame reglamente 
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įtvirtintas konfidencialumo principas taip 
pat turėtų būti taikomas įrenginių 
tarpusavio ryšio palaikymui. Pagal 
sektoriaus teisės aktus, pavyzdžiui, 
Direktyvą 2014/53/ES, taip pat galėtų būti 
priimtos tam tikros apsaugos priemonės;

įtvirtintas konfidencialumo principas taip 
pat turėtų būti taikomas įrenginių 
tarpusavio ryšio palaikymui. Vis dėlto šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas 
įrenginių tarpusavio ryšiui, pvz., duomenų 
perdavimui tarp tinklo elementų (serverių, 
komutatorių), kuris neturi poveikio 
komunikacijos privatumui ir 
konfidencialumui. Pagal sektoriaus teisės 
aktus, pavyzdžiui, Direktyvą 2014/53/ES, 
taip pat galėtų būti priimtos tam tikros 
apsaugos priemonės;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) šiame reglamente reikia numatyti 
papildomą ryšių duomenų apsaugą 
intelektinėms transporto sistemoms, nes 
susietuose automobiliuose formuojami, 
perduodami ir kaupiami paslaugų gavėjų 
asmens duomenys. Susietose transporto 
priemonėse turi būti užtikrintas vartotojų 
privatumas, nes trečiosios šalys gauna ir 
naudoja vairuotojo ir važiavimo 
duomenis;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) dėl sparčių ir veiksmingų belaidžių 
technologijų plėtros sudarytos palankios 
sąlygos, kad visuomenės atstovai galėtų 
lengviau prieiti prie interneto naudodami 
belaidžius tinklus, kurie visiems prieinami 
viešose ir pusiau privačiose erdvėse, 
pavyzdžiui, viešosios interneto prieigos 
taškuose, esančiuose įvairiose miesto, 
didelių parduotuvių, prekybos centrų ir

(13) dėl sparčių ir veiksmingų belaidžių 
technologijų plėtros sudarytos palankios 
sąlygos, kad visuomenės atstovai galėtų 
lengviau prieiti prie interneto naudodami 
belaidžius tinklus, kurie visiems prieinami 
viešose ir pusiau privačiose erdvėse, 
pavyzdžiui, viešosios interneto prieigos 
taškuose, esančiuose įvairiose miesto, 
didelių parduotuvių, prekybos centrų, oro 



PE602.722v02-00 8/48 AD\1135572LT.docx

LT

ligoninių vietose. Kadangi tais ryšių 
tinklais gali naudotis neapibrėžta galutinių 
paslaugų gavėjų grupė, tokiais tinklais 
perduodamų pranešimų konfidencialumas 
turėtų būti apsaugotas. Tai, kad belaidžių 
elektroninių ryšių paslaugos gali būti 
papildomai teikiamos kartu su kitomis 
paslaugomis, neturėtų būti kliūtis užtikrinti 
ryšių duomenų konfidencialumą ir taikyti 
šį reglamentą. Todėl šis reglamentas turėtų 
būti taikomas elektroninių ryšių 
duomenims, kurie perduodami naudojantis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir 
viešaisiais ryšių tinklais. Tačiau šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas 
tokioms uždaroms galutinių paslaugų 
gavėjų grupėms kaip bendrovių tinklai, 
kurių prieiga teikiama tik bendrovės 
nariams;

uostų, viešbučių, universitetų, ligoninių 
vietose ar kituose panašiuose interneto 
prieigos taškuose. Kadangi tais ryšių 
tinklais gali naudotis neapibrėžta galutinių 
paslaugų gavėjų grupė, tokiais tinklais 
perduodamų pranešimų konfidencialumas 
turėtų būti apsaugotas. Tai, kad belaidžių 
elektroninių ryšių paslaugos gali būti
papildomai teikiamos kartu su kitomis 
paslaugomis, neturėtų būti kliūtis užtikrinti 
ryšių duomenų konfidencialumą ir taikyti 
šį reglamentą. Todėl šis reglamentas turėtų 
būti taikomas elektroninių ryšių 
duomenims, kurie perduodami naudojantis 
elektroninių ryšių paslaugomis ir 
viešaisiais ryšių tinklais. Tačiau šis 
reglamentas neturėtų būti taikomas 
tokioms uždaroms galutinių paslaugų 
gavėjų grupėms kaip bendrovių tinklai, 
kurių prieiga teikiama tik bendrovės 
nariams; Vien slaptažodžio reikalavimas 
neturėtų būti laikomas prieigos prie 
uždaros galutinių paslaugų gavėjų grupės 
suteikimu, jei prieiga suteikiama 
neapibrėžtai galutinių paslaugų gavėjų 
grupei;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) elektroninių ryšių duomenys turėtų 
būti apibrėžti pakankamai plačiai ir 
technologiškai neutraliai, kad apimtų bet 
kokią informaciją apie perduodamą turinį 
arba turinį, kuriuo keičiamasi (elektroninių 
ryšių turinį), ir informaciją apie galutinį 
elektroninių ryšių paslaugų gavėją, kuri 
tvarkoma perduodant, platinant 
elektroninių ryšių turinį arba sudarant 
sąlygas juo keistis, įskaitant duomenis, 
naudojamus ryšių operacijos šaltiniui ir 
paskirties vietai, geografinei vietovei, 
datai, laikui, trukmei ir rūšiai atsekti ir 
nustatyti. Kai tokie signalai ir su jais susiję 

(14) elektroninių ryšių duomenys turėtų 
būti apibrėžti pakankamai plačiai ir 
technologiškai neutraliai, kad apimtų bet 
kokią informaciją apie perduodamą turinį 
arba turinį, kuriuo keičiamasi (elektroninių 
ryšių turinį), ir informaciją apie galutinį 
elektroninių ryšių paslaugų gavėją, kuri 
tvarkoma perduodant, platinant 
elektroninių ryšių turinį arba sudarant 
sąlygas juo keistis, įskaitant duomenis, 
naudojamus ryšių operacijos šaltiniui ir 
paskirties vietai, geografinei vietovei, 
datai, laikui, trukmei ir rūšiai atsekti ir 
nustatyti. Jie taip pat turėtų apimti vietos 
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duomenys perduodami naudojant laidines, 
radijines, optines arba elektromagnetines 
priemones, įskaitant palydovinius tinklus, 
kabelinius tinklus, fiksuotojo (linijų ir 
paketų perjungiamojo ryšio, įskaitant 
internetą) ir judriojo antžeminio ryšio 
tinklus, elektros perdavimo kabelines 
sistemas, su tokiais signalais susiję 
duomenys turėtų būti laikomi elektroninių 
ryšių metaduomenimis ir todėl jiems turėtų 
būti taikomos šio reglamento nuostatos. 
Elektroninių ryšių metaduomenys gali 
apimti paslaugos užsakymo sąlygose 
numatytą informaciją, jei tokia informacija 
tvarkoma elektroninių ryšių turinio 
perdavimo, platinimo arba keitimosi juo 
tikslais;

nustatymo duomenis, pavyzdžiui, faktinės 
arba numanomos galinių įrenginių vietos, 
galinių įrenginių, iš kurių ir į kuriuos 
buvo skambinama telefonu arba 
prisijungiama internetu, arba belaidžio 
interneto prieigos interneto taško, prie 
kurio prijungtas įrenginys, vietos 
nustatymo duomenis, taip pat duomenis, 
kurie reikalingi norint nustatyti paslaugos 
gavėjų galinį įrenginį. Kai tokie signalai ir 
su jais susiję duomenys perduodami 
naudojant laidines, radijines, optines arba 
elektromagnetines priemones, įskaitant 
palydovinius tinklus, kabelinius tinklus, 
fiksuotojo (linijų ir paketų perjungiamojo 
ryšio, įskaitant internetą) ir judriojo 
antžeminio ryšio tinklus, elektros 
perdavimo kabelines sistemas, su tokiais 
signalais susiję duomenys turėtų būti 
laikomi elektroninių ryšių 
metaduomenimis ir todėl jiems turėtų būti 
taikomos šio reglamento nuostatos. 
Elektroninių ryšių metaduomenys gali 
apimti paslaugos užsakymo sąlygose 
numatytą informaciją, jei tokia informacija 
tvarkoma elektroninių ryšių turinio 
perdavimo, platinimo arba keitimosi juo 
tikslais;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) duomenų anonimiškumas turėtų 
būti laikomas papildomu apsaugos ir 
konfidencialumo lygmeniu. Turėtų būti 
taikomos atitinkamos nuostatos, siekiant 
automatinio duomenų anonimizavimo, 
kai įmanoma. Tokios procedūros turėtų 
būti vykdomos kartu su daugeliu testų, 
laikomų anonimiškumo įrodymu;

Pakeitimas 9
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Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) draudimu saugoti ryšių duomenis 
nėra siekiama drausti automatinio, tarpinio 
ir trumpalaikio šios informacijos 
saugojimo, jei vienintelis tokio saugojimo 
tikslas – elektroninių ryšių tinkle atlikti 
duomenų perdavimo operaciją. Be to, juo 
neturėtų būti draudžiama tvarkyti 
elektroninių ryšių duomenis siekiant 
užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų 
saugumą ir tęstinumą, įskaitant atvejus, kai 
reikia patikrinti, ar saugumui yra iškilusi 
grėsmė (pavyzdžiui, ar naudojama 
kenksminga programinė įranga), arba 
tvarkyti metaduomenis, kad būtų užtikrinta 
atitiktis būtiniems paslaugų kokybės 
reikalavimams, pavyzdžiui, dėl delsos, 
gautų paketų vėlavimo trukmės kitimo ir 
pan.;

(16) draudimu saugoti ryšių duomenis 
nėra siekiama drausti automatinio, tarpinio 
ir trumpalaikio šios informacijos 
saugojimo, jei vienintelis tokio saugojimo 
tikslas – elektroninių ryšių tinkle atlikti 
duomenų perdavimo operaciją. Juo 
neturėtų būti draudžiama tvarkyti 
elektroninių ryšių duomenis siekiant 
užtikrinti elektroninių ryšių paslaugų ir 
tinklų saugumą, konfidencialumą, 
vientisumą, prieinamumą, autentiškumą
ir tęstinumą, įskaitant atvejus, kai reikia 
patikrinti, ar saugumui yra iškilusi grėsmė 
(pavyzdžiui, ar naudojama kenksminga 
programinė įranga), arba tvarkyti 
metaduomenis, kad būtų užtikrinta atitiktis 
būtiniems paslaugų kokybės 
reikalavimams, pavyzdžiui, dėl delsos, 
gautų paketų vėlavimo trukmės kitimo ir 
pan.;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) elektroninių ryšių duomenų 
tvarkymas gali būti naudingas įmonėms, 
vartotojams ir visai visuomenei. Palyginti 
su Direktyva 2002/58/EB, šiuo reglamentu 
išplečiamos elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjų galimybės, turint galutinio paslaugų 
gavėjo sutikimą, tvarkyti elektroninių ryšių 
metaduomenis. Tačiau galutiniams 
paslaugų gavėjams jų komunikacijos, 
įskaitant jų internetinę veiklą, 
konfidencialumas yra labai svarbus, ir jie 
nori kontroliuoti su kitais tikslais nei 
bendravimas susijusį elektroninių ryšių 
duomenų naudojimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatyta, kad 

(17) elektroninių ryšių duomenų 
tvarkymas gali būti naudingas įmonėms, 
vartotojams ir visai visuomenei. Palyginti 
su Direktyva 2002/58/EB, šiuo reglamentu 
išplečiamos elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjų galimybės, turint galutinio paslaugų 
gavėjo sutikimą, tvarkyti elektroninių ryšių 
metaduomenis. Tačiau galutiniams 
paslaugų gavėjams jų komunikacijos, 
įskaitant jų internetinę veiklą, 
konfidencialumas yra labai svarbus, ir jie 
nori kontroliuoti su kitais tikslais nei 
bendravimas susijusį elektroninių ryšių 
duomenų naudojimą. Todėl šiuo 
reglamentu turėtų būti nustatyta, kad 
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elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi 
gauti galutinių paslaugų gavėjų sutikimą 
tvarkyti elektroninių ryšių metaduomenis, 
kurie turėtų apimti duomenis apie įrenginio 
buvimo vietą, gautus siekiant suteikti ir 
išlaikyti prieigą prie paslaugos ir sąsają su 
ta paslauga. Kitais būdais nei teikiant 
elektroninių ryšių paslaugas gauti vietos 
nustatymo duomenys neturėtų būti laikomi 
metaduomenimis. Elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai elektroninių ryšių 
metaduomenis gali naudoti komerciniais 
tikslais, pavyzdžiui, rengti spalvinius 
žemėlapius, Kad būtų galima parodyti, kaip 
tam tikru laikotarpiu tam tikromis 
kryptimis vyksta eismas, būtinas 
identifikatorius asmenų buvimo vietoms 
tam tikrais laiko intervalais susieti. Jeigu 
būtų naudojami anoniminiai duomenys, 
toks identifikatorius būtų nežinomas ir 
parodyti tokių eismo srautų būtų 
neįmanoma. Toks elektroninių ryšių 
metaduomenų naudojimas galėtų būti 
naudingas, pavyzdžiui, valdžios 
institucijoms ir viešojo transporto 
įmonėms, nes, atsižvelgiant į esamos 
struktūros naudojimą ir apkrovą, būtų 
galima nustatyti naujos infrastruktūros 
plėtojimo vietas. Tais atvejais, kai tam 
tikru būdu tvarkant elektroninių ryšių 
metaduomenis, visų pirma, naudojant 
naujas technologijas, ir atsižvelgiant į 
duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, 
kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms 
bei laisvėms gali kilti didelis pavojus, prieš 
pradedant tvarkyti duomenis, turėtų būti 
atliekamas poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimas, o tam tikrais atvejais 
konsultuojamasi su priežiūros institucija, 
kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/679 
35 ir 36 straipsniuose;

elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi 
gauti galutinių paslaugų gavėjų sutikimą 
tvarkyti elektroninių ryšių metaduomenis, 
kurie turėtų apimti duomenis apie įrenginio 
buvimo vietą, gautus siekiant suteikti ir 
išlaikyti prieigą prie paslaugos ir sąsają su 
ta paslauga. Kitais būdais nei teikiant 
elektroninių ryšių paslaugas gauti vietos 
nustatymo duomenys neturėtų būti laikomi 
metaduomenimis. Elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai elektroninių ryšių 
metaduomenis gali naudoti komerciniais 
tikslais, pavyzdžiui, rengti spalvinius 
žemėlapius, Kad būtų galima parodyti, kaip 
tam tikru laikotarpiu tam tikromis 
kryptimis vyksta eismas, būtinas 
identifikatorius asmenų buvimo vietoms 
tam tikrais laiko intervalais susieti. Jeigu 
būtų naudojami anoniminiai duomenys, 
toks identifikatorius būtų nežinomas ir 
parodyti tokių eismo srautų būtų 
neįmanoma. Toks elektroninių ryšių 
metaduomenų naudojimas galėtų būti 
naudingas, pavyzdžiui, valdžios 
institucijoms ir viešojo transporto 
įmonėms, nes, atsižvelgiant į esamos 
struktūros naudojimą ir apkrovą, būtų 
galima nustatyti naujos infrastruktūros 
plėtojimo vietas. Tais atvejais, kai tam 
tikru būdu tvarkant elektroninių ryšių 
metaduomenis, visų pirma, naudojant 
naujas technologijas, ir atsižvelgiant į 
duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, 
kontekstą ir tikslus, fizinių asmenų teisėms 
bei laisvėms gali kilti didelis pavojus, prieš 
pradedant tvarkyti duomenis, turėtų būti 
atliekamas poveikio asmens duomenų 
apsaugai vertinimas, o tam tikrais atvejais 
konsultuojamasi su priežiūros institucija, 
kaip numatyta Reglamento (ES) 2016/679 
35 ir 36 straipsniuose. Toliau tvarkyti 
metaduomenis kitais, o ne tais tikslais, 
kuriais asmens duomenys buvo renkami iš 
pradžių, turėtų būti leidžiama tais atvejais, 
kai tvarkymas yra suderinamas su tuo 
tikslu, kuriam iš pradžių buvo gautas 
sutikimas, ir yra taikomos tam tikros 
apsaugos priemonės, ypač pseudonimo 
suteikimas, kaip nustatyta Reglamento 
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(ES) 2016/679 6 straipsnio 4 dalyje;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) elektroninių ryšių turinys susijęs su 
pagrindinės teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, kuri saugoma
Chartijos 7 straipsniu, esme. Daryti poveikį 
elektroninių ryšių turiniui turėtų būti 
leidžiama tik tuo atveju, jei labai aiškiai 
apibrėžtos sąlygos, jis susijęs su 
konkrečiais tikslais ir taikomos tinkamos 
apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemonės. 
Šiuo reglamentu elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjams suteikiama galimybė, 
gavus visų susijusių galutinių paslaugų 
gavėjų, kuriems prieš tai buvo suteikta 
informacija, sutikimą, tvarkyti 
perduodamus elektroninių ryšių duomenis. 
Pavyzdžiui, paslaugų teikėjai gali siūlyti 
paslaugų, susijusių su e. pašto pranešimų 
skenavimu siekiant pašalinti tam tikrą iš 
anksto nustatytą medžiagą. Atsižvelgiant į 
slaptą ryšių turinio pobūdį, šiame 
reglamente įtvirtinama prezumpcija, kad 
dėl tokio turinio duomenų tvarkymo kils 
didelis pavojus fizinių asmenų teisėms bei 
laisvėms. Prieš tvarkydamas tokios rūšies 
duomenis elektroninių ryšių paslaugos 
teikėjas turėtų visuomet konsultuotis su 
priežiūros institucija. Tokios konsultacijos 
turėtų atitikti Reglamento (ES) 2016/679 
36 straipsnio 2 ir 3 dalis. Prezumpcija 
netaikoma turinio duomenų tvarkymui, 
kurio paskirtis – suteikti galutinio paslaugų 
gavėjo prašomą paslaugą tais atvejais, kai 
galutinis paslaugų gavėjas sutiko, kad 
duomenys būtų taip tvarkomi, ir duomenys 
taip tvarkomi tik su tokios paslaugos 
teikimu susijusiais tikslais ir tik tiek laiko, 
kiek tikrai būtina ir proporcinga tai 
paslaugai teikti. Po to, kai galutinis 

(19) elektroninių ryšių turinys susijęs su 
pagrindinės teisės į privatų ir šeimos 
gyvenimą, būsto neliečiamybę ir 
komunikacijos slaptumą, kuri saugoma 
Chartijos 7 straipsniu, esme. Daryti poveikį 
elektroninių ryšių turiniui turėtų būti 
leidžiama tik tuo atveju, jei labai aiškiai 
apibrėžtos sąlygos, jis susijęs su 
konkrečiais tikslais ir taikomos tinkamos 
apsaugos nuo piktnaudžiavimo priemonės. 
Šiuo reglamentu elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjams suteikiama galimybė, 
gavus visų susijusių galutinių paslaugų 
gavėjų, kuriems prieš tai buvo suteikta 
informacija, sutikimą, tvarkyti
perduodamus elektroninių ryšių duomenis. 
Pavyzdžiui, paslaugų teikėjai gali siūlyti 
paslaugų, susijusių su e. pašto pranešimų 
skenavimu siekiant pašalinti tam tikrą iš 
anksto nustatytą medžiagą. Paslaugoms, 
kurios teikiamos naudotojams, 
užsiimantiems išskirtinai asmenine ar 
namų ūkio veikla, pvz., teksto įgarsinimo, 
pašto dėžutės organizavimo arba šlamšto 
filtro paslaugoms, turėtų pakakti 
paslaugos prašančio galutinio jos gavėjo 
sutikimo. Atsižvelgiant į slaptą ryšių 
turinio pobūdį, šiame reglamente 
įtvirtinama prezumpcija, kad dėl tokio 
turinio duomenų tvarkymo kils didelis 
pavojus fizinių asmenų teisėms bei 
laisvėms. Prieš tvarkydamas tokios rūšies 
duomenis elektroninių ryšių paslaugos 
teikėjas turėtų visuomet konsultuotis su 
priežiūros institucija. Tokios konsultacijos 
turėtų atitikti Reglamento (ES) 2016/679 
36 straipsnio 2 ir 3 dalis. Prezumpcija 
netaikoma turinio duomenų tvarkymui, 
kurio paskirtis – suteikti galutinio paslaugų 
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paslaugų gavėjas išsiunčia elektroninių 
ryšių turinį, o numatytas galutinis paslaugų 
gavėjas ar gavėjai jį gauna, galutinis 
paslaugų gavėjas, gavėjai arba iš jų 
įgaliojimus gavusi trečioji šalis gali tuos 
duomenis įrašyti arba išsaugoti. Tokių 
duomenų tvarkymas turi atitikti 
Reglamentą (ES) 2016/679;

gavėjo prašomą paslaugą tais atvejais, kai 
galutinis paslaugų gavėjas sutiko, kad 
duomenys būtų taip tvarkomi, ir duomenys 
taip tvarkomi tik su tokios paslaugos 
teikimu susijusiais tikslais ir tik tiek laiko, 
kiek tikrai būtina ir proporcinga tai 
paslaugai teikti. Po to, kai galutinis 
paslaugų gavėjas išsiunčia elektroninių 
ryšių turinį, o numatytas galutinis paslaugų 
gavėjas ar gavėjai jį gauna, galutinis 
paslaugų gavėjas, gavėjai arba iš jų 
įgaliojimus gavusi trečioji šalis gali tuos 
duomenis įrašyti arba išsaugoti. Tokių 
duomenų tvarkymas turi atitikti 
Reglamentą (ES) 2016/679. Jeigu ryšių 
duomenis saugo trečioji šalis, ši trečioji 
šalis turėtų užtikrinti, kad visa 
informacija, kurią tvarkyti teikiant 
galutinio paslaugų gavėjo prašomą 
paslaugą nėra būtina, būtų apsaugota 
nuo vieno galutinio taško iki kito 
taikomomis naujausiomis apsaugos 
priemonėmis, įskaitant kriptografinius 
metodus, pvz., šifravimą;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) informacijai teikti ir galutinio 
paslaugų gavėjo sutikimui gauti naudojami 
metodai turėtų būti kuo patogesni
naudotojui. Dėl visuotinio ilgalaikių 
slapukų ir kitų sekimo priemonių 
naudojimo galutinių paslaugų gavėjų vis 
dažniau prašoma duoti sutikimą saugoti 
tokius ilgalaikius slapukus jų galiniuose 
įrenginiuose. Todėl galutiniams paslaugų 
gavėjams tenka pernelyg dažnai atsakinėti į 
prašymus duoti sutikimą. Šiai problemai 
spręsti gali būti naudojamos techninės 
sutikimui duoti skirtos priemonės, 
pavyzdžiui, skaidrūs ir naudotojui patogūs 
nuostačiai. Todėl šiuo reglamentu turėtų 
būti suteikta galimybė išreikšti sutikimą 

(22) informacijai teikti ir galutinio 
paslaugų gavėjo sutikimui gauti naudojami 
metodai turėtų būti aiškūs ir patogūs
naudotojui. Dėl visuotinio ilgalaikių 
slapukų ir kitų sekimo priemonių 
naudojimo galutinių paslaugų gavėjų vis 
dažniau prašoma duoti sutikimą saugoti 
tokius ilgalaikius slapukus jų galiniuose 
įrenginiuose. Todėl galutiniams paslaugų 
gavėjams tenka pernelyg dažnai atsakinėti į 
prašymus duoti sutikimą. Šiai problemai 
spręsti gali būti naudojamos techninės 
sutikimui duoti skirtos priemonės, 
pavyzdžiui, skaidrūs ir naudotojui patogūs 
nuostačiai. Todėl šiuo reglamentu turėtų 
būti suteikta galimybė išreikšti sutikimą 
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naudojant tinkamus naršyklės ar kitos 
taikomosios programos nuostačius. 
Galutinių paslaugų gavėjų pasirinktys 
nustatant savo naršyklės arba kitos 
taikomosios programos bendruosius 
privatumo nuostačius turėtų būti 
privalomos trečiosioms šalims ir tų šalių 
atžvilgiu turėtų būti įmanoma imtis 
vykdymo užtikrinimo priemonių. 
Interneto naršyklė – tai tokios rūšies 
taikomoji programa, kurią naudojant 
galima parsisiųsti informaciją ir pateikti 
ją internete. Panašių funkcijų turi ir kitų 
rūšių taikomosios programos, pavyzdžiui, 
skambinti ir žinutėms siųsti arba 
maršrutui nurodyti skirtos programos. 
Galutinio paslaugų gavėjo ir interneto 
svetainės sąveika didžiąja dalimi 
grindžiama interneto naršyklių 
naudojimu. Šiuo atžvilgiu tos naršyklės 
turi daug galimybių aktyviai padėti 
galutiniam paslaugų gavėjui kontroliuoti 
informacijos srautą į jo galinius 
įrenginius ir iš jų. Konkrečiau, interneto 
naršyklės gali atlikti užkardos funkciją ir 
taip padėti galutiniams paslaugų 
gavėjams užtikrinti, kad jų galiniuose 
įrenginiuose (pavyzdžiui, išmaniuosiuose 
telefonuose, planšetėse arba 
kompiuteriuose) esančia informacija 
nebūtų naudojamasi arba kad ji ten 
nebūtų saugoma;

naudojant tinkamus techninius naršyklės 
ar kitos taikomosios programos nuostačius. 
Galutinių paslaugų gavėjų pasirinktys 
nustatant savo naršyklės arba kitos 
taikomosios programos bendruosius 
privatumo nuostačius , kurie padeda 
galutiniam paslaugų gavėjui kontroliuoti 
informacijos srautą į jo galinius 
įrenginius ir iš jų, turėtų būti privalomos 
leidimo neturinčioms šalims ir tų šalių 
atžvilgiu turėtų būti įmanoma imtis 
vykdymo užtikrinimo priemonių. Be to, 
atsižvelgiant į inovacijų tempą ir į tai, kad 
vis plačiau naudojami įrenginiai, kuriais 
suteikiama ryšio galimybė ir kad tokių 
įrenginių vis daugėja, kad populiarėja 
sekimas naudojant įvairius prietaisus, 
būtina užtikrinti, kad šis reglamentas, 
siekiant jo tikslų, išliktų neutralus 
technologijų požiūriu;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) pritaikytosios ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principai kodifikuoti 
Reglamento (ES) 2016/679 25 straipsniu. 
Šiuo metu daugelyje naudojamų naršyklių 
numatytieji nuostačiai dėl slapukų yra 
„priimti visus slapukus“. Todėl 
programinės įrangos, kuri skirta 
informacijai parsisiųsti ir jai pateikti 

(23) pritaikytosios ir standartizuotosios 
duomenų apsaugos principai kodifikuoti 
Reglamento (ES) 2016/679 25 straipsniu. 
Šiuo metu daugelyje naudojamų naršyklių 
numatytieji nuostačiai dėl slapukų yra 
„priimti visus slapukus“, o tai neleidžia 
galutiniams paslaugų gavėjams duoti 
informacija pagrįsto ir laisva valia 
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internete, tiekėjai turėtų būti įpareigoti 
sukonfigūruoti tą programinę įrangą taip, 
kad joje būtų numatyta galimybė neleisti 
trečiosioms šalims saugoti informacijos 
galiniuose įrenginiuose; dažnai šiuo 
tikslu suteikiama galimybė „atmesti 
trečiosios šalies slapukus“. Galutiniams 
paslaugų gavėjams turėtų būti pasiūlytas 
privatumo nuostatų parinkčių rinkinys, 
kuriame būtų griežtų nuostatų (pavyzdžiui, 
„niekada nepriimti slapukų“), mažiau 
griežtų nuostatų (pavyzdžiui, „visuomet 
priimti slapukus“) ir vidutinio griežtumo 
nuostatų (pavyzdžiui, „atmesti trečiųjų 
šalių slapukus“ arba „priimti tik 
pirmosios šalies slapukus“). Tokie
privatumo nuostačiai turėtų būti pateikiami 
aiškiai matomoje vietoje ir suprantama 
forma.

duodamo sutikimo ir jie perkraunami 
prašymais. Todėl programinės įrangos, 
kuri skirta informacijai parsisiųsti ir jai 
pateikti internete, tiekėjai turėtų informuoti 
galutinį paslaugų gavėją apie galimybę 
duoti savo sutikimą naudojantis 
atitinkamais techniniais nuostačiais. To 
siekiant, programinės įrangos, kuri skirta 
informacijai parsisiųsti ir jai pateikti 
internete, tiekėjai turėtų būti įpareigoti 
sukonfigūruoti tą programinę įrangą taip, 
kad joje būtų numatyta galimybė 
galutiniams paslaugų gavėjams pasirinkti, 
suteikus jiems informaciją apie sekimo 
priemonių ar slapukų funkciją, jų 
naudojimą ir informacijos rinkimą ir 
dalijimąsi ja, ar jie nori priimti sekimo 
priemones ar slapukus, ar nenori jų 
priimti, jei jie nėra būtini teikiant 
galutinio paslaugų gavėjo prašomą 
paslaugą. Galutiniams paslaugų gavėjams 
turėtų būti pasiūlytas privatumo nuostatų 
parinkčių rinkinys, kuriame būtų griežtų 
nuostatų (pavyzdžiui, „niekada nepriimti 
sekimo priemonių ir slapukų“) ir mažiau 
griežtų nuostatų (pavyzdžiui, „visuomet 
priimti sekimo priemones ir slapukus“), 
priklausomai nuo informacijos, kuria jie 
nori pasidalyti, tipo, šalių, su kuriomis jie 
nori dalytis ta informacija, slapuko ar 
sekimo priemonės naudojimo tikslo. 
Programinė įranga taip pat turėtų teikti 
jiems galimybę pritaikyti savo nuostačius 
priimant baltojo sąrašo informacinės 
visuomenės paslaugų sekimo priemones 
ar slapukus. Be to, galutiniams paslaugų 
gavėjams turėtų būti pasiūlyta galimybė 
atsisakyti sekimo per įvairius įrenginius. 
Kai galutinis vartotojas priima slapukus 
tikslinės reklamos tikslais, jis turėtų turėti 
galimybę pakeisti apie jį surinktą 
informaciją, kad išvengtų galimos žalos, 
kurią gali sukelti neteisinga informacija.
Privatumo nuostačiai turėtų būti pateikiami
objektyviai, aiškiai matomoje vietoje ir 
suprantama forma.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) siekiant pagerinti galutinių 
vartotojų ir su galiniame įrenginyje 
saugomos informacijos tvarkymu 
susijusių šalių tarpusavio pasitikėjimą ir 
apriboti privatumą neigiamai veikiančio 
sekimo apimtį, kaip alternatyva sekimui 
turėtų būti siūloma galimybė galutiniams 
vartotojams keisti savo profilį, pavyzdžiui, 
pačių sukurtomis priemonėmis;

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) kad interneto naršyklėse būtų 
galima gauti galutinių paslaugų gavėjų 
sutikimą, kaip apibrėžta Reglamente (ES) 
2016/679, pavyzdžiui, sutikimą saugoti 
trečiosios šalies ilgalaikius slapukus, jose 
turėtų būti, be kita ko, prašoma, kad 
galinius įrenginius naudojantis galutinis 
paslaugų gavėjas aiškiu veiksmu 
patvirtintų, kad laisva valia duoda 
konkretų, informacija pagrįstą ir 
nedviprasmišką sutikimą, kad tokie
slapukai būtų saugomi galiniuose 
įrenginiuose ir kad prie jų būtų galima 
prieiti iš tokių įrenginių. Toks veiksmas 
gali būti laikomas pritariamuoju, 
pavyzdžiui, jei galutiniai paslaugų gavėjai, 
norėdami patvirtinti savo sutikimą, turi 
aktyviai pasirinkti parinktį „priimti 
trečiosios šalies slapukus“ ir jei jiems 
suteikiama pasirinkimui būtina 
informacija. Šiuo tikslu būtina numatyti, 
kad prieigai prie interneto skirtos 
programinės įrangos tiekėjai užtikrintų, 
kad, diegiant programinę įrangą, galutiniai 

(24) kad interneto naršyklėse ar kitose 
taikomosiose programose būtų galima 
gauti galutinių paslaugų gavėjų sutikimą, 
kaip apibrėžta Reglamente (ES) 2016/679, 
jose turėtų būti, be kita ko, prašoma, kad 
galinius įrenginius naudojantis galutinis 
paslaugų gavėjas aiškiu veiksmu 
patvirtintų, kad laisva valia duoda 
konkretų, informacija pagrįstą ir 
nedviprasmišką sutikimą, kad sekimo
slapukai arba kitos sekimo priemonės būtų 
saugomi galiniuose įrenginiuose ir kad prie 
jų būtų galima prieiti iš tokių įrenginių. 
Toks veiksmas gali būti laikomas 
pritariamuoju, pavyzdžiui, jei galutiniai 
paslaugų gavėjai, norėdami patvirtinti savo 
sutikimą, turi aktyviai pasirinkti slapukus 
ar sekimo priemones, kuriais tvarkomi 
duomenys, nebūtini teikiant paslaugą, ir 
jei jiems suteikiamos įvairios pasirinkimo 
galimybės ir pasirinkimui būtina 
informacija. Tokia informacija turėtų 
apimti galimą poveikį vartotojo 
atsiliepimams arba galutinio paslaugų 
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paslaugų gavėjai būtų informuojami apie 
galimybę pasirinkti privatumo nuostačius 
iš įvairių parinkčių ir kad tų paslaugų 
gavėjų būtų prašoma taip pasirinkti. 
Teikiant informaciją galutiniai paslaugų 
gavėjai neturėtų būti atgrasomi nuo 
griežtesnių privatumo nuostačių 
pasirinkimo, be to, turėtų būti teikiama ir 
tinkama informacija apie pavojų, susijusį 
su leidimu saugoti trečiųjų šalių slapukus 
kompiuteryje, įskaitant tai, kad kaupiami 
ilgalaikiai įrašai apie asmenų naršymo 
istoriją, kurie naudojami tiksliniams 
reklaminiams pranešimams siųsti. Interneto 
naršyklių tiekėjai raginami užtikrinti, kad 
galutiniai paslaugų gavėjai galėtų bet 
kuriuo metu, kol naudojasi interneto 
naršyklėmis, lengvai keisti privatumo 
nuostačius, ir suteikti jiems galimybę 
taikyti išimtis tam tikroms interneto 
svetainėms, įtraukti tas interneto svetaines
į baltąjį sąrašą arba nurodyti, kuriose 
interneto svetainėse visuomet leidžiama
priimti (trečiųjų) šalių slapukus arba 
niekuomet neleidžiama jų priimti;

gavėjo galimybėms naudotis visomis 
atitinkamos interneto svetainės 
funkcijomis. Sutikimas neturėtų būti 
laikomas galiojančiu sekimui per įvairius 
įrenginius, jei galutinis paslaugų gavėjas 
nebuvo informuotas ir jei jis negali to 
atsisakyti. Šiuo tikslu būtina numatyti, kad 
prieigai prie interneto skirtos programinės 
įrangos tiekėjai užtikrintų, kad, diegiant 
programinę įrangą, galutiniai paslaugų 
gavėjai būtų informuojami apie galimybę 
pasirinkti privatumo nuostačius iš įvairių 
parinkčių ir kad tų paslaugų gavėjų būtų 
prašoma taip pasirinkti. Teikiant 
informaciją galutiniai paslaugų gavėjai 
neturėtų būti atgrasomi nuo griežtesnių 
privatumo nuostačių pasirinkimo, be to, 
turėtų būti teikiama ir tinkama informacija 
apie pavojų, susijusį su leidimu saugoti 
sekimo slapukus arba kitas sekimo 
priemones kompiuteryje, įskaitant tai, kad 
kaupiami ilgalaikiai įrašai apie asmenų 
naršymo istoriją, kurie naudojami 
tiksliniams reklaminiams pranešimams 
siųsti. Interneto naršyklės ar kitos 
taikomosios programos turėtų užtikrinti, 
kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų bet 
kuriuo metu, kol naudojasi interneto 
naršyklėmis ar taikomosiomis 
programomis, lengvai keisti privatumo 
nuostačius, ir suteikti jiems galimybę 
taikyti išimtis tam tikroms interneto 
svetainėms, įtraukti tam tikras šalis į 
baltąjį sąrašą arba nurodyti, kad slapukai 
visada priimami arba niekuomet 
neleidžiama jų priimti. Kai verslo modelis 
pagrįstas tiksline reklama, nėra laikoma, 
kad sutikimas duotas laisva valia, jei 
paslauga teikiama tik davus sutikimą 
tvarkyti duomenis. Tokiais atvejais 
galutiniam paslaugos gavėjui turėtų būti 
suteiktos kitos teisingos ir pagrįstos 
galimybės pasirinkti paslaugą, pvz., ją 
užsisakius, už ją sumokėjus arba suteikus
ribotą prieigą prie tam tikrų paslaugos 
dalių, kurios nereikalauja jo (-s) ryšių 
duomenų tvarkymo; 
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) prieigai prie elektroninių ryšių 
tinklų gauti reikia reguliariai siųsti tam 
tikrus duomenų paketus, skirtus ryšiui su 
tinklu arba kitais tinklo įrenginiais 
užmegzti arba išlaikyti. Be to, įrenginiams 
turi būti suteikiamas tame tinkle jiems 
atpažinti skirtas unikalus adresas. Taikant 
belaidžio ir mobiliojo telefono standartus 
taip pat siunčiami aktyvūs signalai su 
unikaliais identifikatoriais, pavyzdžiui, 
MAC adresu, IMEI (tarptautiniu judriojo 
ryšio įrangos identifikatoriumi), IMSI ir 
pan. Pavienė belaidžio ryšio bazinė stotis 
(t. y. siųstuvas ir imtuvas), pavyzdžiui, 
belaidės prieigos taškas, turi tam tikrą 
veikimo sritį, kurioje tokia informacija gali 
būti perimama. Atsirado paslaugų teikėjų, 
kurie siūlo sekimo paslaugų, grindžiamų su 
įranga susijusios informacijos skenavimu ir 
skirtų įvairioms funkcijoms, įskaitant 
žmonių skaičiavimą, duomenų apie eilėje 
laukiančius žmones teikimą, tam tikroje 
zonoje esančių žmonių skaičiaus nustatymą 
ir pan. Ši informacija gali būti naudojama 
tokiais labiau invazinio pobūdžio tikslais, 
kaip siųsti galutiniams paslaugų gavėjams 
komercinius pranešimus su individualiais 
pasiūlymais (pavyzdžiui, kai jie įeina į 
parduotuvę). Nors kai kurios iš šių funkcijų 
nėra susijusios su dideliu pavojumi 
privatumui, kitos funkcijos, pavyzdžiui, 
funkcijos, susijusios su asmenų sekimu 
(įskaitant tikrinimą, ar jie reguliariai 
lankosi tam tikrose vietose) tam tikrą laiką, 
tokį pavojų privatumui kelia. Tokią 
praktiką taikantys paslaugų teikėjai
aprėpties zonos pakraštyje turėtų pateikti 
aiškiai matomus įspėjimus, kuriais 
galutiniai paslaugų gavėjai, prieš 
patekdami į nustatytą zoną, būtų 
informuojami apie tam tikrame perimetre 
taikomą technologiją, sekimo tikslą, 

(25) prieigai prie elektroninių ryšių 
tinklų gauti reikia reguliariai siųsti tam 
tikrus duomenų paketus, skirtus ryšiui su 
tinklu arba kitais tinklo įrenginiais 
užmegzti arba išlaikyti. Be to, įrenginiams 
turi būti suteikiamas tame tinkle jiems 
atpažinti skirtas unikalus adresas. Taikant 
belaidžio ir mobiliojo telefono standartus 
taip pat siunčiami aktyvūs signalai su 
unikaliais identifikatoriais, pavyzdžiui, 
MAC adresu, IMEI (tarptautiniu judriojo 
ryšio įrangos identifikatoriumi), IMSI ir 
pan. Pavienė belaidžio ryšio bazinė stotis 
(t. y. siųstuvas ir imtuvas), pavyzdžiui, 
belaidės prieigos taškas, turi tam tikrą 
veikimo sritį, kurioje tokia informacija gali 
būti perimama. Atsirado paslaugų teikėjų, 
kurie siūlo sekimo paslaugų, grindžiamų su 
įranga susijusios informacijos skenavimu ir 
skirtų įvairioms funkcijoms, įskaitant 
žmonių skaičiavimą, duomenų apie eilėje 
laukiančius žmones teikimą, tam tikroje 
zonoje esančių žmonių skaičiaus nustatymą 
ir pan. Ši informacija gali būti naudojama 
tokiais labiau invazinio pobūdžio tikslais, 
kaip siųsti galutiniams paslaugų gavėjams 
komercinius pranešimus su individualiais 
pasiūlymais (pavyzdžiui, kai jie įeina į 
parduotuvę). Nors kai kurios iš šių funkcijų 
nėra susijusios su dideliu pavojumi 
privatumui, kitos funkcijos, pavyzdžiui, 
funkcijos, susijusios su asmenų sekimu 
(įskaitant tikrinimą, ar jie reguliariai 
lankosi tam tikrose vietose) tam tikrą laiką, 
tokį pavojų privatumui kelia. Tokią 
praktiką taikantys paslaugų teikėjai. Tokią 
praktiką taikantys paslaugų teikėjai, 
suteikę paslaugų gavėjams informaciją, 
turėtų gauti atitinkamų galutinių paslaugų 
gavėjų sutikimą prieš jiems patenkant į 
nustatytą zoną, pasinaudodami į gavėjo 
galinį įrenginį siunčiamu pranešimu, 
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atsakingąjį asmenį ir priemonę, kurios 
galinius įrenginius naudojantis galutinis 
paslaugų gavėjas galėtų imtis, kad kuo 
labiau sumažintų informacijos rinkimą arba 
nutrauktų jį. Papildoma informacija turėtų 
būti teikiama, kai asmens duomenys 
renkami laikantis Reglamento (ES) 
2016/679 13 straipsnio;

kuriuo gavėjai būtų informuojami apie tam 
tikrame perimetre taikomą technologiją, 
sekimo tikslą, atsakingąjį asmenį ir 
priemonę, kurios galinius įrenginius 
naudojantis galutinis paslaugų gavėjas 
galėtų imtis, kad kuo labiau sumažintų 
informacijos rinkimą arba nutrauktų jį. 
Papildoma informacija turėtų būti teikiama, 
kai asmens duomenys renkami laikantis 
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnio.
Kai galutinių paslaugų gavėjų sutikimo 
gauti neįmanoma, tokia praktika turėtų 
būti taikoma tik tada, kai tai tikrai būtina 
statistinių skaičiavimų tikslais, ir ji turėtų 
būti taikoma ribotą laiką ir ribotoje 
vietoje. Šie duomenys turėtų būti 
paverčiami anoniminiais arba ištrinami 
iškart, kai tik jų nebereikia minėtu tikslu;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) kai šis reglamentas taikomas 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams 
tvarkant elektroninių ryšių duomenis, jame 
Sąjungai arba valstybėms narėms turėtų 
būti numatyta galimybė konkrečiomis 
sąlygomis teisės aktais apriboti tam tikras 
prievoles ir teises, kai toks apribojimas yra 
būtina ir proporcinga priemonė 
demokratinėje visuomenėje siekiant 
apsaugoti konkrečius visuomenės 
interesus, įskaitant nacionalinį saugumą, 
gynybą, visuomenės saugumą ir 
nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, 
nustatymą ar traukimą baudžiamojon 
atsakomybėn už jas arba baudžiamųjų 
sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo 
grėsmių visuomenės saugumui ir jų 
prevenciją ir kitus svarbius Sąjungos arba 
valstybės narės bendrojo viešojo intereso 
tikslus, visų pirma svarbų ekonominį ar 
finansinį Sąjungos arba valstybės narės 
interesą, arba stebėsenos, tikrinimo ar 

(26) kai šis reglamentas taikomas 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams 
tvarkant elektroninių ryšių duomenis, jis 
nedaro poveikio Sąjungos arba valstybių 
narių galimybei šiame reglamente 
nustatytomis konkrečiomis sąlygomis 
teisės aktais apriboti tam tikras prievoles ir 
teises, kai toks apribojimas yra būtina ir 
proporcinga priemonė demokratinėje 
visuomenėje siekiant apsaugoti konkrečius 
visuomenės interesus, įskaitant nacionalinį 
saugumą, gynybą, nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ar traukimą 
baudžiamojon atsakomybėn už jas arba 
baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant 
apsaugą nuo grėsmių visuomenės 
saugumui ir jų prevenciją. Todėl šiuo 
reglamentu neturėtų būti daromas poveikis 
valstybių narių gebėjimui teisėtai perimti 
elektroninius pranešimus arba imtis kitų 
priemonių, jei tai būtina ir proporcinga 
minėtiems viešiesiems interesams 
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reguliavimo funkciją, susijusią su 
viešosios valdžios funkcijų vykdymu 
siekiant apsaugoti tokius interesus. Todėl 
šiuo reglamentu neturėtų būti daromas 
poveikis valstybių narių gebėjimui teisėtai 
perimti elektroninius pranešimus arba imtis 
kitų priemonių, jei tai būtina ir proporcinga 
minėtiems viešiesiems interesams 
apsaugoti, laikantis Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos ir Europos 
žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos, kaip jas yra 
išaiškinęs Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismas. Elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai turėtų nustatyti tinkamas 
procedūras, skirtas kompetentingų 
institucijų teisėtų prašymų teikimui 
palengvinti ir, kai būtina, taip pat 
atsižvelgti į atstovo, paskirto pagal 3 
straipsnio 3 dalį, vaidmenį;

apsaugoti, laikantis teismo sprendimo,
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijos ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, 
kaip jas yra išaiškinęs Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas ir Europos Žmogaus 
Teisių Teismas. Elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjai turėtų nustatyti tinkamas 
procedūras, skirtas kompetentingų 
institucijų teisėtų prašymų teikimui 
palengvinti ir, kai būtina, taip pat 
atsižvelgti į atstovo, paskirto pagal 3 
straipsnio 3 dalį, vaidmenį;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) siekiant užtikrinti tinklų ir 
paslaugų saugumo ir vientisumo apsaugą, 
reikėtų skatinti naudoti ir prireikus 
įpareigoti privaloma tvarka vykdyti ištisinį 
šifravimą, laikantis integruotosios 
apsaugos ir integruotojo privatumo 
principų. Valstybės narės neturėtų 
nustatyti jokių įpareigojimų šifravimo 
paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjams ar bet kokioms kitoms 
organizacijoms (visais tiekimo grandinės 
lygmenimis), dėl kurių susilpnėtų jų 
tinklų ir paslaugų saugumas, pavyzdžiui, 
būtų kuriami slapti prieigos būdai arba 
skatinama juos kurti;

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) viešai prieinamos abonentų knygos, 
į kurias įrašyti elektroninių ryšių paslaugų 
gavėjai, yra plačiai platinamos. Viešai 
prieinamos abonentų knygos – tai bet koks 
žinynas ar paslauga, susiję su galutinių 
paslaugų gavėjų informacija, pavyzdžiui, 
telefono numeriais (įskaitant mobiliojo 
telefono numerius), e. pašto adreso 
kontaktiniais duomenimis, ir apimantys 
informacijos teikimo telefonu paslaugas. 
Fizinio asmens teisei į privatumą ir asmens 
duomenų apsaugai užtikrinti reikia, kad 
fizinio asmens statusą turinčių galutinių 
paslaugų gavėjų būtų prašoma duoti 
sutikimą prieš įtraukiant jų asmens 
duomenis į abonentų knygą. Juridinių 
asmenų teisėtam interesui apginti reikia, 
kad juridinio asmens statusą turintys 
galutiniai paslaugų gavėjai turėtų teisę 
nesutikti, kad su jais susiję duomenys būtų 
įtraukti į abonentų knygą;

(30) viešai prieinamos abonentų knygos, 
į kurias įrašyti elektroninių ryšių paslaugų 
gavėjai, yra plačiai platinamos. Viešai 
prieinamos abonentų knygos – tai bet koks 
žinynas ar paslauga, susiję su galutinių 
paslaugų gavėjų informacija, pavyzdžiui, 
telefono numeriais (įskaitant mobiliojo 
telefono numerius), e. pašto adreso 
kontaktiniais duomenimis, ir apimantys 
informacijos teikimo telefonu paslaugas. 
Fizinio asmens, kuris naudojasi 
paslaugomis ne verslo tikslais, teisei į 
privatumą ir asmens duomenų apsaugai 
užtikrinti reikia, kad fizinio asmens statusą 
turinčių galutinių paslaugų gavėjų būtų 
prašoma duoti sutikimą prieš įtraukiant jų 
asmens duomenis į abonentų knygą. 
Juridinių asmenų ir fizinių asmenų, kurie 
naudojasi paslaugomis verslo tikslais, 
teisėtam interesui apginti reikia, kad 
juridinio asmens statusą turintys galutiniai 
paslaugų gavėjai ir fiziniai asmenys, kurie 
naudojasi paslaugomis verslo tikslais, 
turėtų teisę nesutikti, kad su jais susiję 
duomenys būtų įtraukti į abonentų knygą.
Tais atvejais, kai informacija nebuvo 
pirmiausia renkama viešai prieinamų 
abonentų knygų tikslais, pirmoji 
duomenis renkanti šalis turėtų būti ta 
šalis, kuri prašo atitinkamo galutinio 
vartotojo sutikimo. Elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjas turėtų gauti sutikimą 
sutarties dėl tokių paslaugų pasirašymo 
metu;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) jei fizinio asmens statusą turintys (31) jei fizinio asmens statusą turintys 
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galutiniai paslaugų gavėjai sutinka, kad jų 
duomenys būtų įtraukti į tokias abonentų 
knygas, jie turėtų turėti galimybę, duodami 
sutikimą, nustatyti, kurių kategorijų 
asmens duomenis įtraukti į abonentų knygą 
(pavyzdžiui, vardą ir pavardę, e. pašto 
adresą, namų adresą, abonento vardą, 
telefono numerį). Be to, viešai prieinamų 
abonentų knygų teikėjai, prieš įtraukdami 
galutinius paslaugų gavėjus į abonentų 
knygą, turėtų informuoti juos apie 
abonentų knygos tikslus ir paieškos 
funkcijas. Galutiniai paslaugų gavėjai 
turėtų turėti galimybę, duodami sutikimą, 
nustatyti kokiomis asmens duomenų 
kategorijomis remiantis galima atlikti jų 
kontaktinių duomenų paiešką. Į abonentų 
knygą įtrauktų asmens duomenų 
kategorijos ir asmens duomenų kategorijos, 
kuriomis remiantis galima atlikti galutinio 
paslaugų gavėjo kontaktinių duomenų 
paiešką, nebūtinai turėtų būti tokios pačios;

galutiniai paslaugų gavėjai sutinka, kad jų 
duomenys būtų įtraukti į tokias abonentų 
knygas, jie turėtų turėti galimybę, duodami 
sutikimą, nustatyti, kurių kategorijų 
asmens duomenis įtraukti į abonentų knygą 
(pavyzdžiui, vardą ir pavardę, e. pašto 
adresą, namų adresą, abonento vardą, 
telefono numerį). Be to, kai galutiniai 
paslaugų gavėjai duoda savo sutikimą, 
prieš juos įtraukiant į abonentų knygą, jie 
turėtų būti informuoti apie abonentų 
knygos tikslus ir paieškos funkcijas. 
Galutiniai paslaugų gavėjai turėtų turėti 
galimybę, duodami sutikimą, nustatyti 
kokiomis asmens duomenų kategorijomis 
remiantis galima atlikti jų kontaktinių 
duomenų paiešką. Į abonentų knygą 
įtrauktų asmens duomenų kategorijos ir 
asmens duomenų kategorijos, kuriomis 
remiantis galima atlikti galutinio paslaugų 
gavėjo kontaktinių duomenų paiešką, 
nebūtinai turėtų būti tokios pačios. Viešai 
prieinamų abonentų knygų teikėjai turėtų 
pateikti informaciją apie paieškos 
parinktis, taip pat apie tai, ar viešai 
prieinamose abonentų knygose esama 
naujų abonentų knygos parinkčių ir 
funkcijų;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) paslaugų teikėjai, teikiantys 
elektroninių ryšių paslaugas, turėtų 
galutinius paslaugų gavėjus informuoti 
apie priemones, kurių tie gavėjai gali 
imtis, kad apsaugotų savo komunikacijos 
saugumą, pavyzdžiui, naudoti tam tikrų 
rūšių programinę įrangą arba šifravimo 
technologijas. Reikalavimas pranešti 
galutiniams paslaugų gavėjams apie 
konkretų pavojų saugumui neatleidžia 
paslaugų teikėjo nuo įpareigojimo savo 
lėšomis imtis tinkamų ir skubių priemonių 

(37) paslaugų teikėjai, teikiantys 
elektroninių ryšių paslaugas, turėtų laikytis 
saugumo įpareigojimų, nustatytų 
Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnyje 
ir [Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas] 40 
straipsnyje. Elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai visų pirma turėtų užtikrinti, kad 
būtų taikoma pakankama apsauga nuo 
neteisėtos prieigos prie elektroninių ryšių 
duomenų ar galimybės juos pakeisti ir kad 
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bet kokiam naujam, nenumatytam 
saugumui iškilusiam pavojui pašalinti ir 
įprastam paslaugos saugumo lygiui 
atkurti. Informacija apie pavojų 
saugumui abonentui turėtų būti teikiama 
nemokamai. Saugumas vertinamas 
laikantis Reglamento (ES) 2016/679 32 
straipsnio;

naudojant pažangias technines 
priemones, pvz., kriptografijos metodus, 
įskaitant ištisinį elektroninių ryšių 
duomenų šifravimą, taip pat būtų 
užtikrintas komunikacijos 
konfidencialumas ir vientisumas;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) siekiant įgyvendinti šio reglamento 
tikslus, t. y. apsaugoti fizinių asmenų 
pagrindines teises ir laisves, visų pirma jų 
teisę į asmens duomenų apsaugą, ir 
užtikrinti laisvą asmens duomenų 
judėjimą Sąjungoje, pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 
įgaliojimai priimti aktus, kuriais 
papildomas šis reglamentas. Visų pirma, 
deleguotieji aktai turėtų būti priimti dėl 
teiktinos informacijos (įskaitant 
informaciją, teiktiną standartizuotomis 
piktogramomis, siekiant galinių įrenginių 
siunčiamos informacijos rinkimą 
apibendrinti lengvai matomu ir 
suprantamu būdu), jos tikslo, už ją 
atsakingo asmens ir priemonių, kurių 
galinius įrenginius naudojantis galutinis 
paslaugų gavėjas gali imtis siekdamas kuo 
labiau sumažinti informacijos rinkimą. 
Deleguotieji aktai taip pat būtini siekiant 
nurodyti kodą, kurio paskirtis –
identifikuoti tiesioginės rinkodaros 
skambučius, įskaitant skambučius, 
kuriems naudojamos automatizuotos 
skambinimo ir ryšių sistemos. Itin svarbu, 
kad Komisija tinkamai konsultuotųsi ir 
kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 
2016 m. balandžio 13 d.
Tarpinstituciniame susitarime dėl 
geresnės teisėkūros8 nustatytais 
principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti 

(41) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, šiame 
reglamente numatytais atvejais Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti 
naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 
182/2011;
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vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, Europos 
Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 
gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių 
narių ekspertai, o jų ekspertams 
sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 
Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka 
su deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Be to, 
siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento 
įgyvendinimo sąlygas, šiame reglamente 
numatytais atvejais Komisijai turėtų būti 
suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

___________

8 2016 m. balandžio 3 d. Europos 
Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir 
Europos Komisijos tarpinstitucinis 
susitarimas dėl geresnės teisėkūros (OL L 
123, 2016 5 12, p. 1–14).

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šiuo reglamentu užtikrinamas 
laisvas elektroninių ryšių duomenų ir 
elektroninių ryšių paslaugų judėjimas 
Sąjungoje, kuris negali būti nei ribojamas, 
nei draudžiamas dėl priežasčių, susijusių su 
fizinių ir juridinių asmenų teise į privatų 
gyvenimą ir komunikacijos slaptumą ir su 
fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis.

2. Šiuo reglamentu užtikrinamas 
tikslus ir tvarus bendrosios skaitmeninės 
rinkos veikimas ir laisvas elektroninių 
ryšių duomenų ir elektroninių ryšių 
paslaugų judėjimas Sąjungoje, kuris negali 
būti nei ribojamas, nei draudžiamas dėl 
priežasčių, susijusių su fizinių ir juridinių 
asmenų teise į privatų gyvenimą ir 
komunikacijos slaptumą ir su fizinių 
asmenų apsauga tvarkant asmens 
duomenis.

Pagrindimas

Siekiant įdiegti apsaugos priemones, reikia bendrosios skaitmeninės rinkos reguliavimo.



AD\1135572LT.docx 25/48 PE602.722v02-00

LT

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
nustatant specialias taisykles šio 
reglamento nuostatomis patikslinamas ir 
papildomas Reglamentas (ES) 2016/679.

3. 1 ir 2 dalyse nurodytais tikslais 
nustatant specialias taisykles šio 
reglamento nuostatomis ne sumažinamas 
apsaugos, kuri garantuojama fiziniams 
asmenims pagal Reglamentą (ES) 
2016/679, lygis, o patikslinamas ir 
papildomas Reglamentas (ES) 2016/679.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šis reglamentas taikomas 
elektroninių ryšių duomenų tvarkymui, 
susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų 
teikimu ir naudojimu, ir informacijai, 
susijusiai su galiniais galutinių paslaugų 
gavėjų įrenginiais.

1. Šis reglamentas taikomas 
elektroninių ryšių duomenų tvarkymui, 
atliekamam pateikiant naudotis ir 
naudojant elektroninių ryšių paslaugas bei 
tinklo paslaugas, ir informacijai, susijusiai 
su galiniais galutinių paslaugų gavėjų 
įrenginiais.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, reikėtų atskirai paminėti sąvokas „elektroninių ryšių 
paslaugos“ ir „tinklo paslaugos“.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjas nėra įsisteigęs Sąjungoje, jis 
raštiškai paskiria atstovą Sąjungoje.

2. Jeigu elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjas nėra įsisteigęs Sąjungoje, jis, prieš 
pradėdamas savo veiklą Sąjungoje,
raštiškai paskiria atstovą Sąjungoje.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalies b punktą, sąvoka 
„asmenų tarpusavio ryšio paslauga“ 
apima paslaugas, kurias teikiant asmenų 
tarpusavio ir interaktyvus ryšys gali būti 
užmegztas tik kaip nesvarbi šalutinė 
funkcija, kuri iš esmės susijusi su kita 
paslauga.

Išbraukta.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) tiesioginės rinkodaros pranešimai –
bet kokios formos raštiška ar žodinė 
reklama, siunčiama vienam ar keliems 
nustatytos arba nustatomos tapatybės 
galutiniams elektroninių ryšių paslaugų 
gavėjams, įskaitant automatizuotų 
skambinimo ir ryšių sistemų naudojimą 
dalyvaujant arba nedalyvaujant žmogui, 
elektroninį paštą, trumpąsias žinutes ir 
pan.;

f) tiesioginės rinkodaros pranešimai –
bet kokios formos raštiška, garsinė, 
vaizdinė, žodinė arba bet kokios kitos 
formos reklama, siunčiama, transliuojama, 
pristatoma ar pateikiama vienam ar 
keliems nustatytos arba nustatomos 
tapatybės galutiniams elektroninių ryšių 
paslaugų gavėjams, įskaitant automatizuotų 
skambinimo ir ryšių sistemų naudojimą 
dalyvaujant arba nedalyvaujant žmogui, 
elektroninį paštą, trumpąsias žinutes ir 
pan.;

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) tiesioginės rinkodaros balso 
skambučiai – tiesioginiai skambučiai, 
kuriems nenaudojamos automatizuotos 
skambinimo ir ryšių sistemos;

g) tiesioginės rinkodaros balso 
skambučiai – tiesioginiai skambučiai, 
kuriems nenaudojamos automatizuotos 
skambinimo ir ryšių sistemos; jie neapima 
skambučių ir tekstinių pranešimų, 
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susijusių su sistema „Amber Alert“;

Pagrindimas

Sistema „Amber Alert“ – Europos vaikų gelbėjimo organizacija ir dingusių vaikų reikalų 
policijos tinklas, remiami Europos Parlamento rašytiniu pareiškimu Nr. 7/2016.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR JŲ 
GALINIUOSE ĮRENGINIUOSE 
SAUGOMOS INFORMACIJOS 
APSAUGA

FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ 
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ IR JŲ 
GALINIUOSE ĮRENGINIUOSE 
SAUGOMOS, TVARKOMOS IR SU JAIS 
SUSIJUSIOS INFORMACIJOS 
APSAUGA

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elektroninių ryšių duomenys turi būti 
konfidencialūs. Bet koks elektroninių ryšių 
duomenų pažeidimas, pavyzdžiui, 
elektroninių ryšių duomenų klausymasis, 
stebėjimas, saugojimas, tikrinimas, 
skenavimas arba kitoks perėmimas, 
stebėjimas arba tvarkymas, kai šiuos 
veiksmus atlieka kiti asmenys nei galutiniai 
paslaugų gavėjai, yra draudžiamas, 
išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal šį 
reglamentą.

Elektroninių ryšių duomenys turi būti 
konfidencialūs. Bet koks elektroninių ryšių 
duomenų pažeidimas, pavyzdžiui, 
elektroninių ryšių duomenų klausymasis, 
stebėjimas, saugojimas, tikrinimas, 
skenavimas arba kitoks perėmimas arba 
stebėjimas, kai šiuos veiksmus atlieka kiti 
asmenys nei galutiniai paslaugų gavėjai, 
yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai tai 
leidžiama pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnis 6 straipsnis

Leidžiamas elektroninių ryšių duomenų 
tvarkymas

Leidžiamas elektroninių ryšių duomenų 
tvarkymas

1. Elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų teikėjai gali tvarkyti elektroninių 
ryšių duomenis, jei:

1. Elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų teikėjai gali tvarkyti elektroninių 
ryšių duomenis, jei:

a) tai būtina ryšio operacijai atlikti –
tiek laiko, kiek būtina tam tikslui pasiekti,
arba

a) tai būtina ryšio operacijai atlikti –
tiek laiko, kiek būtina tam tikslui pasiekti, 
arba

b) tai būtina elektroninių ryšių tinklų 
ir paslaugų saugumui išlaikyti arba atkurti
arba techniniams elektroninių ryšių 
perdavimo gedimams ir (arba) klaidoms 
aptikti – tiek laiko, kiek būtina tam tikslui 
pasiekti.

b) tai visiškai būtina siekiant 
užtikrinti elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų saugumą arba išlaikyti, atkurti
ar užtikrinti jų prieinamumą, saugumą, 
vientisumą, konfidencialumą ar 
autentiškumą, arba techniniams 
elektroninių ryšių perdavimo gedimams ir 
(arba) klaidoms aptikti – tiek laiko, kiek 
būtina tam tikslui pasiekti.

2. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
gali tvarkyti elektroninių ryšių 
metaduomenis, jei:

2. Elektroninių ryšių paslaugų ir 
tinklų paslaugų teikėjai gali tvarkyti 
elektroninių ryšių metaduomenis, jei:

a) tai būtina atitikčiai privalomiems 
paslaugų kokybės reikalavimams užtikrinti 
pagal [Direktyvą, kuria nustatomas 
Europos elektroninių ryšių kodeksas] arba 
Reglamentą (ES) 2015/212028 – tiek laiko, 
kiek būtina tam tikslui pasiekti, arba

a) tai būtina atitikčiai privalomiems 
paslaugų kokybės reikalavimams užtikrinti 
pagal [Direktyvą, kuria nustatomas 
Europos elektroninių ryšių kodeksas] arba 
Reglamentą (ES) 2015/212028 – tiek laiko, 
kiek būtina tam tikslui pasiekti, arba

aa) tai būtina siekiant nustatyti 
asmens buvimo vietą, kai jis skambina 
pagalbos tarnyboms, įskaitant 
naudojimąsi sistema „Amber Alert“, net 
jeigu galutinis paslaugų gavėjas neleido 
arba nesutiko, kad jo ar jos 
metaduomenys būtų tvarkomi, jeigu 
buvimo vietos duomenys naudojami tik 
tuo tikslu ir ištrinami iškart, kai tik jų 
nebereikia pranešimo perdavimo tikslams 
pasiekti, arba

b) tai būtina sąskaitai pateikti, 
sujungimo mokesčiams apskaičiuoti, 
nesąžiningo naudojimosi arba 
piktnaudžiavimo elektroninių ryšių 

b) tai būtina sąskaitai pateikti, 
sujungimo mokesčiams, nesąžiningo 
naudojimosi arba piktnaudžiavimo 
elektroninių ryšių paslaugomis atvejams 
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paslaugomis atvejams nustatyti arba 
tokiam naudojimuisi paslaugomis 
nutraukti, arba toms paslaugoms užsakyti,
arba

nustatyti arba tokiam naudojimuisi 
paslaugomis nutraukti, arba toms 
paslaugoms užsakyti, arba

c) susijęs galutinis paslaugų gavėjas 
davė savo sutikimą, kad jo ryšių 
metaduomenys būtų tvarkomi vienu arba 
keliais nustatytais tikslais, įskaitant tikslą 
teikti konkrečias paslaugas tokiems 
galutiniams paslaugų gavėjams, jei to 
tikslo ar tikslų nebūtų galima pasiekti 
tvarkant anonimine paverstą informaciją.

c) susijęs galutinis paslaugų gavėjas 
davė savo sutikimą, kad jo ryšių 
metaduomenys būtų tvarkomi vienu arba 
keliais nustatytais tikslais, įskaitant tikslą 
teikti konkrečias paslaugas tokiems 
galutiniams paslaugų gavėjams, jei to 
tikslo ar tikslų nebūtų galima pasiekti 
tvarkant anoniminiais paverstus 
duomenis, arba

ca) duomenų tvarkymas kitu 
konkrečiu tikslu atitinka tikslą, kuriuo iš 
pradžių buvo renkami duomenys, ir jam 
taikomos konkrečios apsaugos priemonės, 
visų pirma pseudonimų suteikimas, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 
6 straipsnio 4 dalyje.

3. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
gali tvarkyti elektroninių ryšių turinį tik:

3. Elektroninių ryšių paslaugų ir 
tinklų paslaugų teikėjai gali tvarkyti 
elektroninių ryšių turinį tik:

a) vieninteliu tikslu – teikti konkrečią 
paslaugą visiems galutiniams paslaugų 
gavėjams, jei tas (tie) paslaugų gavėjas (-
ai) davė savo sutikimą tvarkyti jo (jų) 
elektroninių ryšių turinį ir ta paslauga 
negali būti teikiama netvarkant tokio 
turinio, arba

a) vieninteliu tikslu – teikti konkrečią 
paslaugą visiems galutiniams paslaugų 
gavėjams, jei tas (tie) paslaugų gavėjas (-
ai) davė savo sutikimą tvarkyti jo (jų) 
elektroninių ryšių turinį, tam tikru 
laikotarpiu, kuris reikalingas tuo tikslu, 
jeigu ta konkreti paslauga negali būti 
teikiama paslaugų teikėjui netvarkant 
tokio turinio,

aa) vieninteliu tikslu – teikti konkrečią 
paslaugą, kurios, vykdydamas grynai 
asmeninę ar namų ūkio priežiūros veiklą, 
aiškiai paprašė galutinis paslaugų 
gavėjas, jei tas paslaugų gavėjas davė
savo sutikimą tvarkyti jo elektroninių 
ryšių turinį ir ta paslauga negali būti 
teikiama netvarkant tokio turinio, o 
tvarkymo rezultatas panaudojamas tik 
paslaugos paprašiusio galutinio paslaugų 
gavėjo reikmėms ir neturi neigiamo 
poveikio pagrindinėms kitų vartotojų 
teisėms, arba

b) jei visi susiję galutiniai paslaugų b) jei visi susiję galutiniai paslaugų 
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gavėjai davė savo sutikimą tvarkyti jų 
elektroninių ryšių turinį vienu ar keliais 
konkrečiais tikslais, kurie negali būti 
pasiekti tvarkant anonimine paverstą 
informaciją, o paslaugų teikėjas
pasikonsultavo su priežiūros institucija. 
Konsultavimuisi su priežiūros institucija 
taikomos Reglamento (ES) 2016/679 36 
straipsnio 2 ir 3 dalys.

gavėjai davė savo sutikimą tvarkyti jų 
elektroninių ryšių turinį vienu ar keliais 
konkrečiais tikslais, kurie negali būti 
pasiekti tvarkant anonimine paverstą 
informaciją, o paslaugų teikėjas 
pasikonsultavo su priežiūros institucija. 
Konsultavimuisi su priežiūros institucija 
taikomos Reglamento (ES) 2016/679 36 
straipsnio 2 ir 3 dalys.

__________________ __________________

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 
susijusios su atvira interneto prieiga, ir 
kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 
ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 
ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 
11 26, p. 1–18).

28 2015 m. lapkričio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, 
susijusios su atvira interneto prieiga, ir 
kuriuo iš dalies keičiami Direktyva 
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir 
paslaugų gavėjų teisių, susijusių su 
elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, 
ir Reglamentas (ES) Nr. 531/2012 dėl 
tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo 
ryšio tinklus Sąjungoje (OL L 310, 2015 
11 26, p. 1–18).

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis 7 straipsnis

Elektroninių ryšių duomenų saugojimas ir 
trynimas

Elektroninių ryšių duomenų saugojimas ir 
trynimas

1. Nedarydamas poveikio 6 straipsnio 
1 dalies b punkto taikymui ir 6 straipsnio 3
dalies a ir b punktų taikymui, numatytam 
gavėjui ar gavėjams gavus elektroninių 
ryšių turinį elektroninių ryšių paslaugos 
teikėjas ištrina elektroninių ryšių turinį 
arba paverčia tuos duomenis anoniminiais. 
Tokius duomenis įrašyti arba saugoti gali 
galutiniai paslaugų gavėjai arba trečioji 
šalis, kuriai jie yra pavedę pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679 įrašyti, saugoti 
arba kitaip tvarkyti tokius duomenis.

1. Nedarydamas poveikio 6 straipsnio 
1 dalies b punkto taikymui ir 6 straipsnio 3 
dalies a, aa ir b punktų taikymui, 
numatytam gavėjui ar gavėjams gavus 
elektroninių ryšių turinį elektroninių ryšių 
paslaugos teikėjas ištrina elektroninių ryšių 
turinį arba paverčia tuos duomenis 
anoniminiais. Tokius duomenis įrašyti arba 
saugoti gali galutiniai paslaugų gavėjai 
arba trečioji šalis, kuriai jie yra pavedę 
pagal Reglamentą (ES) 2016/679 įrašyti, 
saugoti arba kitaip tvarkyti tokius 
duomenis.
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2. Nedarydamas poveikio 6 straipsnio 
1 dalies b punkto ir 6 straipsnio 2 dalies a 
ir c punktų taikymui, elektroninių ryšių 
paslaugos teikėjas ištrina elektroninių ryšių 
metaduomenis arba paverčia tuos 
duomenis anoniminiais, kai jų nebereikia 
ryšio operacijai atlikti.

2. Nedarydamas poveikio 6 straipsnio 
1 dalies b punkto ir 6 straipsnio 2 dalies a, 
c ir ca punktų taikymui, elektroninių ryšių 
paslaugos teikėjas ištrina elektroninių ryšių 
metaduomenis arba paverčia tuos 
duomenis anoniminiais, kai jų nebereikia 
ryšio operacijai atlikti.

3. Jei elektroninių ryšių 
metaduomenys tvarkomi sąskaitos 
pateikimo tikslais, kaip numatyta 6 
straipsnio 2 dalies b punkte, atitinkami
metaduomenys gali būti saugomi, kol 
baigsis laikotarpis, per kurį pagal 
nacionalinę teisę sąskaita gali būti teisėtai 
užginčyta arba išieškotas apmokėjimas.

3. Jei elektroninių ryšių 
metaduomenys tvarkomi sąskaitos 
pateikimo tikslais, kaip numatyta 6 
straipsnio 2 dalies b punkte, tik tie
metaduomenys, kurie yra visiškai būtini 
šiam tikslui pasiekti, gali būti saugomi, kol 
baigsis laikotarpis, per kurį pagal 
nacionalinę teisę sąskaita gali būti teisėtai 
užginčyta arba išieškotas apmokėjimas.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis 8 straipsnis

Galutinių paslaugų gavėjų galiniuose 
įrenginiuose saugomos ir su tais galiniais 
įrenginiais susijusios informacijos apsauga

Galutinių paslaugų gavėjų galiniuose 
įrenginiuose saugomos, tvarkomos ir su 
tais galiniais įrenginiais susijusios 
informacijos apsauga

1. Galinių įrenginių pajėgumų tvarkyti 
ir saugoti duomenis naudojimas ir galutinių 
paslaugų gavėjų galiniuose įrenginiuose 
saugomos informacijos, įskaitant 
informaciją apie tų įrenginių programinę ir 
techninę įrangą, rinkimas, kai šiuos 
veiksmus atlieka ne atitinkamas galutinis 
paslaugų gavėjas, draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai tai daroma dėl šių priežasčių:

1. Galinių įrenginių pajėgumų tvarkyti 
ir saugoti duomenis naudojimas ir galutinių 
paslaugų gavėjų galiniuose įrenginiuose 
saugomos informacijos, įskaitant 
informaciją apie tų įrenginių programinę ir 
techninę įrangą, rinkimas, kai šiuos 
veiksmus atlieka ne atitinkamas galutinis 
paslaugų gavėjas, draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai tai daroma dėl šių priežasčių:

a) tai būtina vieninteliam tikslui –
atlikti elektroninių ryšių operaciją 
elektroninių ryšių tinklu, arba

a) tai būtina vieninteliam tikslui –
atlikti elektroninių ryšių operaciją 
elektroninių ryšių tinklu, arba arba

b) galutinis paslaugų gavėjas davė 
savo sutikimą, arba

b) galutinis paslaugų gavėjas davė 
savo sutikimą, arba

b) galutinis paslaugų gavėjas davė 
savo sutikimą, arba

b) galutinis paslaugų gavėjas davė 
savo sutikimą, arba
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c) tai būtina informacinės visuomenės 
paslaugai, kurios paprašė galutinis 
paslaugų gavėjas, suteikti, arba

c) tai būtina informacinės visuomenės 
paslaugai, kurios paprašė galutinis 
paslaugų gavėjas, suteikti tuo laikotarpiu, 
kuris reikalingas tai paslaugai suteikti,
arba

d) tai būtina interneto svetainės 
lankomumui apskaičiuoti, jei tokius 
skaičiavimus atlieka informacinės 
visuomenės paslaugos, kurios paprašė 
galutinis paslaugų gavėjas, teikėjas.

d) tai būtina siekiant gauti 
informacijos apie suteiktos informacinės 
visuomenės paslaugos kokybę arba 
veiksmingumą arba galinių įrenginių 
funkcines galimybes ir tai neturi arba turi 
labai mažai poveikio atitinkamo galutinio
paslaugų gavėjo privatumui,

da) tai būtina siekiant užtikrinti 
galutinio paslaugų gavėjo galinio 
įrenginio saugumą, konfidencialumą, 
vientisumą, prieinamumą ir 
autentiškumą, visų pirma atnaujinimo 
priemonėmis, arba siekiant nustatyti 
techninius gedimus ar klaidas tuo 
laikotarpiu, kuris reikalingas tokiu tikslu, 
jeigu:

i) tai jokiu būdu nekeičia techninės 
ar programinės įrangos funkcijų ar 
paslaugų gavėjo pasirinktų privatumo 
nuostačių,

ii) paslaugų gavėjas iš anksto 
informuojamas kaskart, kai atnaujinimas 
instaliuojamas, ir

iii) paslaugų gavėjas turi galimybę 
atidėti arba išjungti automatišką bet kokių 
naujinimų diegimą.

Rinkti informaciją, kuri siunčiama iš 
galinių įrenginių, kad tie įrenginiai galėtų 
prisijungti prie kito įrenginio ir (arba) prie 
tinklo įrangos, draudžiama, išskyrus 
atvejus, kai:

Rinkti informaciją, kuri siunčiama iš 
galinių įrenginių, kad tie įrenginiai galėtų 
prisijungti prie kito įrenginio arba prie 
tinklo įrangos, draudžiama, išskyrus 
atvejus, kai:

a) tai daroma išskirtinai ryšio 
užmezgimo tikslais ir tiek laiko, kiek 
būtina tiems tikslams pasiekti, arba

a) tai daroma išskirtinai ryšio 
užmezgimo tikslais ir tiek laiko, kiek 
būtina tiems tikslams pasiekti, arba

b) matomoje vietoje pateikiamas 
aiškus pranešimas, kuriame informuojama
bent apie informacijos rinkimo sąlygas, 
informacijos rinkimo tikslą, už tai 
atsakingą asmenį ir pateikiama kita 
informacija, kurią pagal Reglamento (ES) 

b) galutinis paslaugų gavėjas davė 
savo sutikimą po to, kai buvo informuotas 
į jo galinį renginį atsiųstu pranešimu, 
kuriame informuojama apie informacijos 
rinkimo tikslą, įskaitant informacijos 
rinkimo sąlygas, už tai atsakingą asmenį, ir 
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2016/679 13 straipsnį reikalaujama pateikti 
tais atvejais, kai renkami asmens
duomenys; taip pat informuojama apie 
priemones, kurių galinius įrenginius 
naudojantis galutinis paslaugų gavėjas gali 
imtis, kad sustabdytų informacijos rinkimą 
arba kuo labiau sumažintų to rinkimo 
mastą.

pateikiama kita informacija, kurią pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnį 
reikalaujama pateikti tais atvejais, kai 
renkami asmens duomenys; taip pat 
informuojama apie priemones, kurių 
galinius įrenginius naudojantis galutinis 
paslaugų gavėjas gali imtis, kad sustabdytų 
informacijos rinkimą arba kuo labiau 
sumažintų to rinkimo mastą, arba

ba) tai visiškai būtina statistinio 
skaičiavimo tikslais; duomenys naudojami 
ribotą laiką ir ribotoje vietoje ir tokiu 
mastu, kuris būtinas siekiant to tikslo, jie 
paverčiami anoniminiais arba ištrinami 
iškart, kai jų nebereikia tuo tikslu, ir taip, 
kad jų nebebūtų galima susieti su galiniu 
įrenginiu arba kad nebebūtų galima 
nustatyti pavienių galutinių paslaugų 
gavėjų pagal jų galinį įrenginį; duomenys 
toliau tvarkomi tik statistiniais tikslais, 
siekiant parengti apibendrintą 
informaciją.

Tokia informacija renkama su sąlyga, kad 
taikomos tinkamos techninės ir 
organizacinės priemonės, būtinos pavojų 
atitinkančio lygio saugumui užtikrinti, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 32 
straipsnyje.

Tokia informacija renkama su sąlyga, kad 
taikomos tinkamos techninės ir 
organizacinės priemonės, būtinos pavojų 
atitinkančio lygio saugumui užtikrinti, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 32 
straipsnyje.

3. Informacija, kuri turi būti 
teikiama pagal 2 dalies b punktą, gali būti 
teikiama su standartizuotomis 
piktogramomis, siekiant lengvai matomu, 
suprantamu ir aiškiai įskaitomu būdu 
prasmingai apibendrinti informacijos 
rinkimą.

4. Komisijai pagal 27 straipsnį 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma 
standartizuotomis piktogramomis teiktina 
informacija ir standartizuotų piktogramų 
pateikimo procedūros.



PE602.722v02-00 34/48 AD\1135572LT.docx

LT

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsnis 9 straipsnis

Duomenų subjekto sutikimas Duomenų subjekto sutikimas

1. Taikoma „duomenų subjekto 
sutikimo“ apibrėžtis ir sąlygos, nustatytos 
Reglamento (ES) 2016/679/ES 4 straipsnio 
11 dalyje ir 7 straipsnyje.

1. Taikoma „informuoto duomenų
subjekto sutikimo“ apibrėžtis ir sąlygos, 
nustatytos Reglamento (ES) 2016/679 4 
straipsnio 11 dalyje ir 7 straipsnyje.

2. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, kai techniškai įmanoma ir 
įgyvendinama, taikant 8 straipsnio 1 dalies 
b punktą, sutikimas gali būti išreiškiamas 
naudojant tinkamus techninius taikomosios 
programos, kuri naudojama prieigai prie 
interneto užtikrinti, nuostačius.

2. Nedarant poveikio 1 dalies 
taikymui, kai techniškai įmanoma ir 
įgyvendinama, taikant 8 straipsnio 1 dalies 
b punktą, sutikimas gali būti išreiškiamas 
naudojant tinkamus techninius taikomosios 
programos, kuri naudojama prieigai prie 
interneto užtikrinti, nuostačius.

Kai paslaugų gavėjas išreiškia sutikimą 
naudodamasis tokiais techniniais 
nuostačiais, tie nuostačiai privalomi bet 
kuriai kitai šaliai ir taikomi jos atžvilgiu. 
Kai prieigai prie paslaugos reikalingas 
informacijos tvarkymas, kuris nėra 
visiškai būtinas tai paslaugai teikti, ir 
galutinis paslaugų gavėjas atsisakė duoti 
sutikimą tvarkyti šiuos duomenis, jam turi 
būti pasiūlyta kita sąžininga ir reali 
galimybė gauti paslaugą.

3. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
davusiems sutikimą tvarkyti elektroninių 
ryšių duomenis, kaip nustatyta 6 straipsnio 
2 dalies c punkte ir 6 straipsnio 3 dalies a ir 
b punktuose, suteikiama galimybė bet 
kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 7
straipsnio 3 dalyje, ir, kol duomenys 
tvarkomi, gauti priminimą apie šią 
galimybę kas 6 mėnesius.

3. Galutiniams paslaugų gavėjams, 
davusiems sutikimą tvarkyti elektroninių 
ryšių duomenis, kaip nustatyta 6 straipsnio 
2 dalies c punkte ir 6 straipsnio 3 dalies a, 
aa ir b punktuose, suteikiama galimybė bet 
kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kaip 
nustatyta Reglamento (ES) 2016/679 
7 straipsnio 3 dalyje. Atšaukti sutikimą 
turi būti taip pat lengva kaip jį duoti.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis 10 straipsnis

Informavimas ir galimybės nustatyti 
privatumo nuostačius

Informavimas ir galimybės nustatyti 
privatumo nuostačius

1. Rinkai pateiktoje programinėje 
įrangoje, kuri naudojama elektroniniams 
ryšiams, be kita ko, informacijai ieškoti ir 
jai pateikti internete, numatoma galimybė 
neleisti, kad trečiosios šalys saugotų 
informaciją galutinio paslaugų gavėjo 
galiniuose įrenginiuose arba tvarkytų 
tuose įrenginiuose jau saugomą
informaciją.

1. Rinkai pateiktoje programinėje 
įrangoje, kuri naudojama elektroniniams 
ryšiams, be kita ko, informacijai ieškoti ir 
jai pateikti internete, numatomi atitinkami 
techniniai nuostačiai, nurodyti 9 
straipsnio 2 dalyje. Tokiuose nuostačiuose 
turi būti integruota galimybė neleisti 
kitoms šalims naudotis galutinio paslaugų 
gavėjo galinio įrenginio apdorojimo ir 
saugojimo pajėgumais arba iš to įrenginio 
rinkti informaciją, kuri nėra reikalinga 
galutinio paslaugų gavėjo paprašytai 
konkrečiai paslaugai teikti.

Pirmoje pastraipoje nurodytoje 
programinėje įrangoje turi būti galimybė 
atsisakyti sekimo per įvairius prietaisus.

2. Diegimo procese programinė 
įranga informuoja galutinį paslaugų 
gavėją apie galimybę nustatyti privatumo 
nuostačius ir prieš tęsiant diegimą prašo, 
kad galutinis paslaugų gavėjas duotų su 
nuostačiu susijusį sutikimą.

2. Diegimo procese ir po kiekvieno 
programinės įrangos atnaujinimo, kuris 
turi poveikio informacijos saugojimui 
galutinio paslaugų gavėjo galiniame 
įrenginyje arba tame įrenginyje jau 
saugomos informacijos apdorojimui, 
programinė įranga informuoja galutinį
paslaugų gavėją apie galimybę nustatyti 
privatumo nuostačius.

Privatumo nuostačių pasirinktys 
pateikiamos taip, kad galutinis paslaugų 
gavėjas galėtų priimti sprendimą 
remdamasis informacija.

Naudojant galinius įrenginius arba 
programinę įrangą, privatumo nuostačių 
pasirinktys turėtų būti lengvai prieinamos 
ir keičiamos.

Ne vėliau kaip 2018 m. lapkričio 25 d. 
Europos duomenų apsaugos valdyba 
paskelbia gaires dėl sutikimo pasirenkant 
atitinkamus techninius nuostačius sąlygų 
tenkinimo.

3. 2018 m. gegužės 25 d. jau įdiegtos 3. 2018 m. gegužės 25 d. jau įdiegtos 
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programinės įrangos atitiktis 1 ir 2 dalyse 
nustatytiems reikalavimams užtikrinama 
tuomet, kai programinė įranga atnaujinama 
pirmą kartą, bet ne vėliau kaip 2019 m. 
rugpjūčio 25 d.

programinės įrangos atitiktis 1 ir 2 dalyse 
nustatytiems reikalavimams užtikrinama 
tuomet, kai programinė įranga atnaujinama 
pirmą kartą, bet ne vėliau kaip 2019 m. 
lapkričio 25 d.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis 11 straipsnis

Apribojimai Apribojimai 

1. Pagal Sąjungos arba valstybės narės 
teisę 5–8 straipsniuose numatytos prievolės 
ir teisės gali būti apribotos teisėkūros 
priemone, jei tokiu apribojimu paisoma 
pagrindinių teisių ir laisvių esmės ir jis 
demokratinėje visuomenėje yra būtina, 
tinkama ir proporcinga priemonė siekiant 
apsaugoti vieną arba kelis bendruosius 
viešuosius interesus, nurodytus 
Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 1 
dalies a–e punktuose, arba atlikti 
stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo 
funkciją, susijusią su viešosios valdžios 
funkcijų vykdymu siekiant apsaugoti 
tokius interesus.

1. Pagal Sąjungos arba valstybės narės 
teisę 5–8 straipsniuose numatytos prievolės 
ir teisės gali būti apribotos teisėkūros 
priemone, jei tokiu apribojimu paisoma 
pagrindinių teisių ir laisvių esmės ir jis 
demokratinėje visuomenėje yra būtina, 
tinkama ir proporcinga priemonė siekiant 
apsaugoti vieną arba kelis šiuos 
bendruosius viešuosius interesus:

a) nacionalinį saugumą;

b) gynybą;

c) sunkių nusikalstamų veikų 
prevenciją, tyrimą, nustatymą ar 
patraukimą baudžiamojon atsakomybėn 
už jas arba baudžiamųjų sankcijų 
vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių 
visuomenės saugumui ir jų prevenciją.

Visų pirma, į bet kurią teisėkūros 
priemonę, kuria ribojamos 5 straipsnyje 
nurodytos pareigos ir teisės, prireikus 
įtraukiamos specialios nuostatos pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 23 straipsnio 2 
dalį, ir ji taikoma remiantis teismo 
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sprendimu.

Pagal 17 straipsnį jokiomis 1 dalyje 
nurodytomis teisėkūros priemonėmis 
negali būti leidžiama susilpninti 
naudojamų kriptografinių metodų ar 
sumažinti galinio įrenginio ar ryšių tinklų 
ir paslaugų saugumo ar vientisumo.

2. Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai
nustato vidaus procedūras, pagal kurias 
svarstomi prašymai leisti susipažinti su 
galutinių paslaugų gavėjų elektroninių 
ryšių duomenimis, grindžiami pagal 1 dalį 
priimta teisėkūros priemone. 
Kompetentingos priežiūros institucijos 
prašymu jie tai institucijai teikia 
informaciją apie šias procedūras, gautų 
prašymų skaičių, pateiktus teisinius 
argumentus ir savo atsakymą.

2. Elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai, gavę prašymą, kompetentingai 
priežiūros institucijai ir visuomenei 
pateikia informaciją apie prašymus leisti 
susipažinti su galutinių paslaugų gavėjų 
elektroninių ryšių duomenimis, grindžiami 
pagal 1 dalį priimta teisėkūros priemone, 
visų pirma apie gautų prašymų skaičių, 
įvykdytų prašymų skaičių ir pateiktus 
teisinius argumentus.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Tais atvejais, kai skambinama 
skubios pagalbos tarnyboms, 
nepriklausomai nuo to, ar skambinantis 
galutinis paslaugų gavėjas neleido nustatyti 
ryšio linijos, iš kurios skambinama, viešai 
prieinamų su numeriu siejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai neleidžia 
panaikinti galimybės nustatyti ryšio linijos, 
iš kurios skambinama, ir nepaiso galutinio 
paslaugų gavėjo atsisakymo duoti 
sutikimą tvarkyti metaduomenis arba to 
sutikimo nebuvimo – konkrečios ryšio 
linijos atveju skubios pagalbos ryšių srityje 
veikiančioms organizacijoms, įskaitant 
bendruosius pagalbos centrus, siekiant į 
tokius skambučius sureaguoti.

1. Tais atvejais, kai skambinama 
skubios pagalbos tarnyboms, 
nepriklausomai nuo to, ar skambinantis 
galutinis paslaugų gavėjas neleido nustatyti 
ryšio linijos, iš kurios skambinama, viešai 
prieinamų su numeriu siejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai neleidžia 
panaikinti galimybės nustatyti ryšio linijos, 
iš kurios skambinama – konkrečios ryšio 
linijos atveju skubios pagalbos ryšių srityje 
veikiančioms organizacijoms, įskaitant 
bendruosius pagalbos centrus, siekiant į 
tokius skambučius sureaguoti.

Pagrindimas

Išbraukta ir perkelta į 6 straipsnio 2a dalį (naują).
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šiuo reglamentu nedaromas 
poveikis reikalavimams transporto 
priemonėse montuojamos tarnybų 
numeriu 112 grindžiamos „eCall“ 
iškvietos sistemos (Reglamentas (ES) 
2015/758) įdiegimo atžvilgiu ir suteikiama 
galimybė „eCall“ valdyti nepaprastąsias 
padėtis ir kuo veiksmingiau atlikti 
užduotis.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) blokuoti skambučius, gaunamus iš 
konkrečių numerių arba anoniminių 
šaltinių;

a) blokuoti skambučius, gaunamus iš 
konkrečių numerių ar numerių, turinčių 
specialų kodą ar prefiksą, parodantį, kad 
skambinama rinkodaros tikslais, kaip 
nurodoma 16 straipsnio 3 dalies b punkte, 
arba iš anoniminių šaltinių;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 straipsnis 15 straipsnis

Viešai prieinamos abonentų knygos Viešai prieinamos abonentų knygos 

1. Viešai prieinamų abonentų knygų
teikėjai gauna fizinio asmens statusą 
turinčių galutinių paslaugų gavėjų sutikimą 
įtraukti jų asmens duomenis į abonentų 
knygą ir atitinkamai gauna šių galutinių 
paslaugų gavėjų sutikimą įtraukti asmens 

1. Elektroninių ryšių paslaugų
teikėjai gauna fizinio asmens statusą 
turinčių galutinių paslaugų gavėjų sutikimą 
dalytis jų asmens duomenimis su viešai 
prieinamų abonentų knygų teikėjais ir 
atitinkamai pateikia galutiniams paslaugų 
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duomenis pagal jų kategorijas – tiek, kiek 
tie duomenys svarbūs abonentų knygos 
paskirčiai, kurią nustatė abonentų knygos 
teikėjas. Viešai prieinamų abonentų knygų 
teikėjai fizinio asmens statusą turinčius 
galutinius paslaugų gavėjus aprūpina 
tokiems duomenims tikrinti, taisyti ir trinti 
skirtomis priemonėmis.

gavėjams informaciją apie jų asmens 
duomenų įtraukimą pagal jų kategorijas –
tiek, kiek tie duomenys reikalingi
abonentų knygos paskirčiai. Viešai 
prieinamų abonentų knygų teikėjai fizinio 
asmens statusą turinčius galutinius 
paslaugų gavėjus aprūpina tokiems 
duomenims tikrinti, taisyti ir trinti 
skirtomis priemonėmis.

2. Viešai prieinamų abonentų knygų 
teikėjai informuoja fizinio asmens statusą 
turinčius galutinius paslaugų gavėjus, kurių 
asmens duomenys yra abonentų knygoje, 
apie esamas paieškos abonentų knygoje 
funkcijas ir, prieš aktyvuodami su tų 
paslaugų gavėjų duomenimis susijusias 
tokias paieškos funkcijas, gauna galutinių 
paslaugų gavėjų sutikimą.

2. Viešai prieinamų abonentų knygų 
teikėjai informuoja fizinio asmens statusą 
turinčius galutinius paslaugų gavėjus, kurių 
asmens duomenys yra abonentų knygoje, 
apie esamas paieškos abonentų knygoje 
funkcijas ir, prieš aktyvuodami su tų 
paslaugų gavėjų duomenimis susijusias 
tokias paieškos funkcijas, gauna galutinių 
paslaugų gavėjų sutikimą.

3. Viešai prieinamų abonentų knygų 
teikėjai juridinio asmens statusą turintiems 
galutiniams paslaugų gavėjams suteikia 
galimybę nesutikti, kad su jais susiję 
duomenys būtų įtraukti į abonentų knygą. 
Viešai prieinamų abonentų knygų teikėjai 
juridinio asmens statusą turinčius 
galutinius paslaugų gavėjus aprūpina 
tokiems duomenims tikrinti, taisyti ir trinti 
skirtomis priemonėmis.

3. Elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai ar viešai prieinamų abonentų 
knygų teikėjai juridinio asmens statusą 
arba fizinio asmens, kuris paslauga 
naudojasi verslo tikslais, statusą 
turintiems galutiniams paslaugų gavėjams 
suteikia galimybę nesutikti, kad su jais 
susiję duomenys būtų įtraukti į abonentų 
knygą. Teikėjai juridinio asmens statusą 
arba fizinio asmens, kuris paslauga 
naudojasi verslo tikslais, statusą turinčius 
galutinius paslaugų gavėjus aprūpina 
tokiems duomenims tikrinti, taisyti ir trinti 
skirtomis priemonėmis.

4. Galimybė galutinių paslaugų gavėjų 
neįtraukti į viešai prieinamą abonentų 
knygą arba tikrinti, taisyti ir trinti su jais 
susijusius duomenis suteikiama 
nemokamai.

4. Galimybę galutinių paslaugų gavėjų 
neįtraukti į viešai prieinamą abonentų 
knygą arba tikrinti, taisyti ir trinti su jais 
susijusius duomenis nemokamai ir lengvai 
prieinamu būdu suteikia elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjas arba tiesiogiai 
viešai prieinamų abonentų knygų teikėjas. 

4a. Atvejais, kai galutinių paslaugų 
gavėjų, kurie yra fiziniai asmenys, asmens 
duomenys buvo įtraukti į viešą abonentų 
knygą iki šio reglamento įsigaliojimo 
dienos, ir tais atvejais, kai sutikimo 
gavimas būtų nepagrįsta našta abonentų 
knygos arba pradinių paslaugų teikėjui, 
galutinių paslaugų gavėjų asmens 



PE602.722v02-00 40/48 AD\1135572LT.docx

LT

duomenys gali likti įtraukti į viešą 
abonentų knygą, įskaitant versijas su 
paieškos funkcijomis, išskyrus atvejus, kai 
galutiniai paslaugų gavėjai pareiškė aiškų 
prieštaravimą dėl jų duomenų įtraukimo į 
abonentų knygą arba dėl paieškos 
funkcijų, susijusių su jų duomenimis.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis 16 straipsnis

Neužsakyti pranešimai Neužsakyti pranešimai 

1. Fiziniai arba juridiniai asmenys gali 
naudotis elektroninių ryšių paslaugomis 
tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti 
sutikimą davusiems fizinio asmens statusą 
turintiems galutiniams paslaugų gavėjams.

1. Fiziniai arba juridiniai asmenys gali 
naudotis elektroninių ryšių paslaugomis 
tiesioginės rinkodaros pranešimams siųsti 
fizinio asmens statusą turintiems ir 
sutikimą davusiems galutiniams paslaugų 
gavėjams.

2. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, 
parduodamas produktą ar teikdamas 
paslaugą, pagal Reglamentą (ES) 2016/679 
gauna iš savo kliento jo elektroninio pašto 
kontaktinius duomenis, tas fizinis ar 
juridinis asmuo šiais elektroniniais 
kontaktiniais duomenimis gali naudotis 
tiesioginei panašių savo produktų ar 
paslaugų rinkodarai tik tuo atveju, jei 
klientams aiškiai ir apibrėžtu būdu 
suteikiama galimybė nemokamai ir 
paprastomis priemonėmis prieštarauti 
tokiam elektroninių kontaktinių duomenų 
naudojimui. Prieštaravimo teisė suteikiama 
renkant duomenis ir kas kartą, kai 
siunčiama žinutė.

2. Jeigu fizinis ar juridinis asmuo, 
parduodamas produktą ar teikdamas 
paslaugą, pagal Reglamentą (ES) 2016/679 
gauna iš savo kliento jo elektroninio pašto 
kontaktinius duomenis, tas fizinis ar 
juridinis asmuo šiais elektroniniais 
kontaktiniais duomenimis gali naudotis 
tiesioginei savo produktų ar paslaugų 
rinkodarai tik tuo atveju, jei klientams 
aiškiai ir apibrėžtu būdu suteikiama 
galimybė nemokamai ir paprastomis 
priemonėmis prieštarauti tokiam 
elektroninių kontaktinių duomenų 
naudojimui. Klientas informuojamas apie 
prieštaravimo teisę ir jam suteikiama
galimybė ja lengvai pasinaudoti renkant 
duomenis ir kas kartą, kai siunčiama 
žinutė.

3. Nedarydami poveikio 1 ir 2 dalių 
taikymui, fiziniai arba juridiniai asmenys, 
kurie, naudodamiesi elektroninių ryšių 
paslaugomis, skambina tiesioginės 
rinkodaros tikslais:

3. Nedarydami poveikio 1 ir 2 dalių 
taikymui, fiziniai arba juridiniai asmenys, 
kurie, naudodamiesi elektroninių ryšių 
paslaugomis, skambina tiesioginės 
rinkodaros tikslais:
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a) nurodo linijos, kuria su jais galima 
susisiekti, identifikacinius duomenis arba

a) nurodo linijos, kuria su jais galima 
susisiekti, identifikacinius duomenis arba

b) nurodo specialų kodą arba prefiksą, 
rodantį, kad skambutis yra rinkodaros 
skambutis.

b) nurodo specialų kodą arba prefiksą, 
rodantį, kad skambutis yra rinkodaros 
skambutis.

4. Nedarydamos poveikio 1 dalies 
taikymui, valstybės narės teisės aktuose 
gali numatyti, kad neautomatizuoti 
tiesioginės rinkodaros skambučiai fizinio 
asmens statusą turintiems galutiniams 
paslaugų gavėjams gali būti leidžiami tik 
tuo atveju, jei skambinama fizinio asmens 
statusą turintiems galutiniems paslaugų 
gavėjams, kurie nepareiškė prieštaravimo 
dėl tokių skambučių priėmimo.

4. Nedarydamos poveikio 1 dalies 
taikymui, valstybės narės teisės aktuose 
gali numatyti, kad neautomatizuoti 
tiesioginės rinkodaros skambučiai fizinio 
asmens statusą turintiems galutiniams 
paslaugų gavėjams gali būti leidžiami tik 
tuo atveju, jei skambinama fizinio asmens 
statusą turintiems galutiniams paslaugų 
gavėjams, kurie nepareiškė prieštaravimo 
dėl tokių skambučių priėmimo. Valstybės 
narės pasirūpina, kad paslaugų gavėjai 
turėtų galimybę atsisakyti gaunamų 
neužsakytų pranešimų naudodamiesi 
nacionaliniu tokių skambučių atsisakymo 
registru, ir tuo pačiu užtikrina, kad 
paslaugų gavėjui jų atsisakyti tektų tik 
kartą.

5. Valstybės narės pagal Sąjungos 
teisę ir taikytiną nacionalinę teisę užtikrina, 
kad teisėti juridinio asmens statusą turinčių 
galutinių paslaugų gavėjų interesai, susiję 
su neužsakytais pranešimais, kurie 
siunčiami 1 dalyje nurodytais būdais, būtų 
deramai apsaugoti.

5. Valstybės narės pagal Sąjungos 
teisę ir taikytiną nacionalinę teisę užtikrina, 
kad teisėti juridinio asmens statusą turinčių 
galutinių paslaugų gavėjų interesai, susiję 
su neužsakytais pranešimais, kurie 
siunčiami 1 dalyje nurodytais būdais, būtų 
deramai apsaugoti.

6. Bet koks fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris naudojasi elektroninių ryšių 
paslaugomis tiesioginės rinkodaros 
pranešimams perduoti, informuoja 
galutinius paslaugų gavėjus apie tai, kad 
pranešimas susijęs su rinkodara ir nurodo 
juridinio arba fizinio asmens, kurio vardu 
perduodamas pranešimas, tapatybę, taip pat 
pateikia reikiamą informaciją, kad gavėjai 
galėtų pasinaudoti savo teise lengvai
atšaukti savo sutikimą gauti papildomų 
rinkodaros pranešimų.

6. Bet koks fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris naudojasi elektroninių ryšių 
paslaugomis tiesioginės rinkodaros 
pranešimams perduoti, informuoja 
galutinius paslaugų gavėjus apie tai, kad 
pranešimas susijęs su rinkodara ir nurodo 
juridinio arba fizinio asmens, kurio vardu 
perduodamas pranešimas, tapatybę, taip pat 
pateikia reikiamą informaciją, kad gavėjai 
galėtų pasinaudoti savo teise nemokamai
atšaukti savo sutikimą gauti papildomų 
rinkodaros pranešimų arba pateikti 
prieštaravimą dėl jų, kaip nustatyta 
Reglamento (ES) 2016/679 12 straipsnio 5 
dalyje. Draudžiama tiesioginės rinkodaros 
tikslais bet kokiu būdu naudoti 
užmaskuotas siuntėjų tapatybes, klaidingą 
kontaktinę informaciją ar suklastotus 
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atgalinius adresus arba numerius.

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 26 straipsnio 2 dalį priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nurodomas 3 dalies b punkte minėtas 
rinkodaros skambučiams identifikuoti 
skirtas kodas arba prefiksas.

7. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 26 straipsnio 2 dalį priimti 
įgyvendinimo priemones, kuriose 
nurodomas 3 dalies b punkte minėtas 
rinkodaros skambučiams identifikuoti 
skirtas kodas arba prefiksas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis 17 straipsnis

Informacija apie nustatytą pavojų 
saugumui

Saugumo pareigos

Iškilus tam tikram pavojui, dėl kurio gali 
būti pakenkta tinklų ir elektroninių ryšių 
paslaugų saugumui, elektroninių ryšių 
paslaugos teikėjas apie tokį pavojų 
informuoja galutinius paslaugų gavėjus 
ir, jeigu pavojaus negalima pašalinti 
paslaugų teikėjo taikytinomis 
priemonėmis, informuoja galutinius 
paslaugų gavėjus apie galimas 
taisomąsias priemones ir, be kita ko, 
nurodo tikėtinas su jomis susijusias 
išlaidas.

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
privalo laikytis saugumo įpareigojimų, 
nustatytų Reglamente (ES) 2016/679 ir 
[Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje, kuria nustatomas Europos 
elektroninių ryšių kodeksas]. Elektroninių 
ryšių paslaugų teikėjai visų pirma 
užtikrina, kad būtų taikoma pakankama 
apsauga nuo neteisėtos prieigos prie 
elektroninių ryšių duomenų ar galimybės 
juos pakeisti ir kad naudojant pažangias 
technines priemones, pvz., kriptografijos 
metodus, įskaitant ištisinį elektroninių 
ryšių duomenų šifravimą, taip pat būtų 
užtikrintas komunikacijos 
konfidencialumas ir vientisumas.

Siekiant suteikti galutiniams paslaugų 
gavėjams informaciją apie saugumo 
standartus, skatinamos savarankiško 
sertifikavimo ar ženklinimo sistemos, 
kurias taikant nurodomos programinės 
įrangos ir galinio įrenginio saugumo ir 
kokybės charakteristikos.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
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19 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) rengia priežiūros institucijoms 
skirtas gaires dėl 9 straipsnio 1 dalies 
taikymo ir juridinių asmenų sutikimo 
davimo tvarką;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Galutinis paslaugų gavėjas arba 
galutinių paslaugų gavėjų grupė turi teisę 
įgalioti ne pelno įstaigą, organizaciją ar 
asociaciją, kuri tinkamai įsteigta pagal 
valstybės narės teisę ir kurios įstatais 
nustatyti tikslai atitinka viešąjį interesą, 
kuri veikia savo asmens duomenų 
apsaugos ir privatumo apsaugos srityje, jo 
vardu pateikti skundą ir jo vardu naudotis 
teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 ir 2 
dalyse, jo vardu naudotis 22 straipsnyje 
nurodyta teise gauti kompensaciją, jei taip 
numatyta valstybės narės teisėje.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Nepriklausomai nuo galutinio 
paslaugų gavėjo įgaliojimo, įstaiga, 
organizacija arba asociacija turi teisę toje 
valstybėje narėje, kurioje ji yra 
įregistruota, pateikti skundą priežiūros 
institucijai, kuri yra kompetentinga pagal 
šio straipsnio 1 dalį, ir pasinaudoti šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis teisėmis, 
jei mano, kad buvo pažeistos šiame 
reglamente numatytos galutinio paslaugų 
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gavėjo teisės.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO 
AKTAI

ĮGYVENDINIMO AKTAI

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiami šiame 
straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami neribotam 
laikotarpiui nuo [šio reglamento 
įsigaliojimo dienos].

3. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 
Komisija konsultuojasi su kiekvienos 
valstybės narės paskirtais ekspertais 
vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 
Tarpinstituciniame susitarime dėl 



AD\1135572LT.docx 45/48 PE602.722v02-00

LT

geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 
Komisija nedelsdama vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnio 4 dalį priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27 straipsnis 27 straipsnis

Panaikinimas Panaikinimas

1. Direktyva 2002/58/EB panaikinama 
nuo 2018 m. gegužės 25 d.

1. Direktyva 2002/58/EB panaikinama 
nuo 2018 m. lapkričio 25 d.

2. Nuorodos į panaikintą direktyvą 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

2. Nuorodos į panaikintą direktyvą 
laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

28 straipsnis 28 straipsnis

Nuostata dėl stebėsenos ir vertinimo Nuostata dėl stebėsenos ir vertinimo

Ne vėliau kaip 2018 m. sausio 1 d. 
Komisija parengia išsamią šio reglamento 
veiksmingumo stebėsenos programą.

Ne vėliau kaip 2018 m. birželio 1 d. 
Komisija parengia išsamią šio reglamento 
veiksmingumo stebėsenos programą.
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Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios ir vėliau kas 
trejus metus Komisija atlieka šio 
reglamento vertinimą ir pateikia 
pagrindines išvadas Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Prireikus, 
atsižvelgiant į teisinius, techninius ar 
ekonominius pokyčius, remiantis 
vertinimu, rengiamas pasiūlymas iš dalies 
pakeisti arba panaikinti šį reglamentą.

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio 
reglamento taikymo pradžios ir vėliau kas 
trejus metus Komisija atlieka šio 
reglamento vertinimą ir pateikia 
pagrindines išvadas Europos Parlamentui, 
Tarybai ir Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui. Prireikus, 
atsižvelgiant į teisinius, techninius ar 
ekonominius pokyčius, remiantis 
vertinimu, rengiamas pasiūlymas iš dalies 
pakeisti arba panaikinti šį reglamentą. 

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnis 29 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas Įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis reglamentas įsigalioja 
dvidešimtą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1. Šis reglamentas įsigalioja 
dvidešimtą dieną po jo paskelbimo 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2. Jis taikomas nuo 2018 m. gegužės
25 d.

2. Jis taikomas nuo 2018 m. lapkričio
25 d.
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