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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

Sėkmingai įgyvendinant atnaujintą ES elektroninio ryšio reglamentavimo sistemą taip pat 

turėtų būti užtikrinta saviraiškos ir informacijos laisvė, žiniasklaidos pliuralizmas, kultūrų 

įvairovė, vartotojų apsauga, privatumas ir asmens duomenų apsauga. Todėl siekiant 

įgyvendinti šį tikslą nuomonės referentas rekomenduoja dar kartą iš dalies pakeisti Komisijos 

pasiūlymą, taip pat atsižvelgiant į sąsajas ir sąveiką su naujais pasiūlymais dėl reglamento dėl 

privatumo ir elektroninių ryšių. 
 

Nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad nors direktyva užtikrinamos vienodos veiklos 

sąlygos visiems paslaugų teikėjams, ja taip pat turėtų būti siekiama užtikrinti bendrus 

minimalius standartus, susijusius su tinklų ir paslaugų saugumu, taip pat galutinių paslaugų 

gavėjų privatumu. Todėl būtina įtraukti visų rūšių asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, net jei 

asmenų tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio priemonė yra šalutinė kitos paslaugos 

funkcija, taip pat atsižvelgiant į būsimus paslaugų pokyčius ir sąveiką. 

 

Laikydamasis Parlamento pozicijos, priimtos 2017 m. kovo 14 d. rezoliucijoje „Didelių 

duomenų kiekių poveikis pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, 

nediskriminavimas, saugumas ir teisėsauga“, nuomonės referentas taip pat primygtinai ragina, 

kad siekiant užtikrinti tinklų ir paslaugų saugumo ir vientisumo apsaugos priemonę, reikėtų 

skatinti naudoti ir tam tikrais atvejais pavesti vykdyti ištisinį šifravimą, laikantis pritaikytosios 

duomenų apsaugos ir pritaikytojo privatumo principų. Visų pirma valstybės narės neturėtų 

nustatyti jokių įpareigojimų šifravimo teikėjams, ryšių paslaugų teikėjams ir visoms kitoms 

organizacijoms (visais tiekimo grandinės lygmenimis), dėl kurių susilpnėtų jų tinklų ir 

paslaugų saugumas, pavyzdžiui, leisti naudotis išimtimis ar supaprastinti jų naudojimą. 

Kadangi tokia nauja nuostata susijusi su tinklų ir paslaugų saugumu, labai svarbu užtikrinti 

teisę į asmens duomenų apsaugą ir elektroninių ryšių privatumą. 

 

Kitas svarbus aspektas siekiant stiprinti tinklų ir paslaugų saugumą ir pagrindinių teisių 

apsaugos priemones yra naujos EERRI patikėtos užduotys, susijusios su šios konkrečios 

srities gairių rengimu, siekiant užtikrinti nuoseklų ir reikalavimus atitinkantį įgyvendinimą. 

Be to, siekiant EERRI nepriklausomumo taip pat reikia užtikrinti, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos būtų teisiškai atskirtos ir funkciškai nepriklausomos nuo pramonės ir 

valdžios sektoriaus, kad jos nesiektų gauti arba nepriimtų jokių nurodymų, veiktų skaidriai ir 

atsiskaitytų už savo veiklą pagal teisės nuostatas ir turėtų pakankamai įgaliojimų. 

 

Nuomonės referentas siūlo konkrečią formuluotę dėl apribojimų, kuriuos dėl viešosios 

politikos, visuomenės saugumo arba visuomenės sveikatos motyvų gali taikyti valstybės 

narės, siekdamos užtikrinti, kad pagal Chartiją ir susijusią Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo praktiką bet koks šios Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas 

būtų numatytas įstatymo ir nekeistų šių teisių ir laisvių esmės. Remiantis proporcingumo 

principu, apribojimai galimi tik tuo atveju, kai jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus 

bendrus interesus arba reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti. 

 

PAKEITIMAI 

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

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijoje Komisija pažymėjo, kad 

peržiūrint telekomunikacijų reguliavimo 

pagrindus dėmesys bus visų pirma 

skiriamas priemonėms, kuriomis 

skatinamos investicijos į sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio tinklus, užtikrinamas 

nuoseklus bendrajai rinkai būdingas 

santykis su radijo spektro politika ir 

valdymu, sudaromos tikros bendrosios 

rinkos sąlygos sprendžiant reguliavimo 

susiskaidymo problemą, užtikrinamos 

vienodos sąlygos rinkos dalyviams ir 

nuoseklus taisyklių taikymas, taip pat 

sukuriama veiksmingesnė reguliavimo 

institucijų sistema; 

(3) bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijoje Komisija pažymėjo, kad 

peržiūrint telekomunikacijų reguliavimo 

pagrindus dėmesys bus visų pirma 

skiriamas priemonėms, kuriomis 

skatinamos investicijos į sparčiojo 

plačiajuosčio ryšio tinklus, užtikrinamas 

nuoseklus bendrajai rinkai būdingas 

santykis su radijo spektro politika ir 

valdymu, sudaromos tikros bendrosios 

rinkos sąlygos sprendžiant reguliavimo 

susiskaidymo problemą, užtikrinama 

veiksminga vartotojų apsauga, vienodos 

sąlygos rinkos dalyviams ir nuoseklus 

taisyklių taikymas, taip pat sukuriama 

veiksmingesnė reguliavimo institucijų 

sistema. Siekdama veiksmingai apsaugoti 

elektroninių ryšių paslaugų gavėjų 

privatumą ir visiems rinkos dalyviams 

užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, 

Europos bendrosios skaitmeninės rinkos 

strategijoje Komisija numatė persvarstyti 

Direktyvą 2002/58/EB; 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitais susijusiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, visų pirma su pasiūlymu dėl reglamento dėl e. privatumo (COM(2017) 10). 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) šia direktyva – turėtų būti siekiama 

sukurti teisinę sistemą, kuri užtikrintų 

(5) šia direktyva turėtų būti siekiama 

sukurti teisinę sistemą, kuri užtikrintų 
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laisvę teikti elektroninių ryšių tinklus ir 

paslaugas laikantis tik šioje direktyvoje 

nustatytų sąlygų ir apribojimų, atitinkančių 

Sutarties 52 straipsnio 1 dalį, ypač 

viešosios politikos, visuomenės saugumo ir 

sveikatos reikalavimus; 

laisvę teikti elektroninių ryšių tinklus ir 

paslaugas laikantis tik šioje direktyvoje 

nustatytų sąlygų ir apribojimų, atitinkančių 

Sutarties 52 straipsnio 1 dalį, ypač 

viešosios politikos, visuomenės saugumo ir 

sveikatos reikalavimus, ir Europos 

Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 

(toliau – Chartija) 52 straipsnio 1 dalį; 

Pagrindimas 

Pagal darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas, nes jis neatskiriamai 

susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, visų pirma 12 straipsnio 20 pakeitimu. 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) šios direktyvos netrukdo kiekvienai 

valstybei narei imtis būtinų priemonių , 

grindžiamų Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 87 ir 45 straipsniuose nustatytomis 

priežastimis, savo esminių saugumo 

interesų ir valstybės politikos , visuomenės 

moralės, bei visuomenės saugumo 

apsaugai užtikrinti ir leisti tirti bei atskleisti 

kriminalinius nusikaltimus ; 

(6) šios direktyvos netrukdo kiekvienai 

valstybei narei imtis būtinų priemonių, 

grindžiamų Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 87 ir 45 straipsniuose nustatytomis 

priežastimis, savo esminių saugumo 

interesų ir valstybės politikos bei 

visuomenės saugumo apsaugai užtikrinti ir 

leisti tirti bei atskleisti kriminalinius 

nusikaltimus, atsižvelgiant į tai, kad tokios 

priemonės turi būti numatytos įstatymo, 

jos turi nekeisti Chartijoje pripažintų 

teisių ir laisvių esmės ir jas taikant turi 

būti laikomasi proporcingumo principo 

pagal Chartijos 52 straipsnio 1 dalį; 

Pagrindimas 

Pagal darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas, nes jis neatskiriamai 

susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, visų pirma 12 straipsnio 20 pakeitimu. 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) telekomunikacijų, žiniasklaidos ir 

informacijos technologijos sektorių 

konvergencija reiškia, kad visiems 

elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 

turėtų būti , kiek įmanoma, taikomas 

vienas šia direktyva nustatytas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, išskyrus 

klausimus, kuriuos geriau spręsti pagal 

tiesiogiai taikomas reglamentais nustatytas 

taisykles. Būtina atskirti elektroninių ryšių 

tinkle ir paslaugų reguliavimą nuo turinio 

reguliavimo. Todėl šis kodeksas 

netaikomas paslaugų, teikiamų elektroninių 

ryšių tinklais naudojantis elektroninių ryšių 

paslaugomis, turiniui, kaip, pavyzdžiui, 

transliacijų turiniui, finansinėms 

paslaugoms ir tam tikroms informacinės 

visuomenės paslaugoms, ir todėl jis 

nepažeidžia tokioms paslaugoms Sąjungos 

ar nacionaliniu lygiu taikomų priemonių, 

kuriomis pagal Sąjungos teisę siekiama 

skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę bei 

užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą. 

Televizijos programų turiniui taikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/13/ES21. Audiovizualinės politikos ir 

turinio reguliavimu siekiama bendriausių 

interesų, tokių kaip žodžio laisvė, 

žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, 

kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė 

įtrauktis, vartotojų apsauga ir nepilnamečių 

apsauga. Elektroninių ryšių reguliavimo ir 

turinio reguliavimo atskyrimas neturi 

trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų 

sąsajas, ypač siekiant užtikrinti 

žiniasklaidos pliuralizmą, kultūrų ir kalbų 

įvairovę ir vartotojų apsaugą; 

(7) telekomunikacijų, žiniasklaidos ir 

informacijos technologijos sektorių 

konvergencija reiškia, kad visiems 

elektroninių ryšių tinklams ir paslaugoms 

turėtų būti, kiek įmanoma, taikomas vienas 

šia direktyva nustatytas Europos 

elektroninių ryšių kodeksas, išskyrus 

klausimus, kuriuos geriau spręsti pagal 

tiesiogiai taikomas reglamentais nustatytas 

taisykles. Būtina atskirti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų reguliavimą nuo turinio 

reguliavimo. Todėl šis kodeksas 

netaikomas paslaugų, teikiamų elektroninių 

ryšių tinklais naudojantis elektroninių ryšių 

paslaugomis, turiniui, kaip, pavyzdžiui, 

transliacijų turiniui, finansinėms 

paslaugoms ir tam tikroms informacinės 

visuomenės paslaugoms, ir todėl jis 

nepažeidžia tokioms paslaugoms Sąjungos 

ar nacionaliniu lygiu taikomų priemonių, 

kuriomis pagal Sąjungos teisę siekiama 

skatinti kultūrų ir kalbų įvairovę bei 

užtikrinti žiniasklaidos pliuralizmą. 

Televizijos programų turiniui taikoma 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 

2010/13/ES21. Audiovizualinės politikos ir 

turinio reguliavimu siekiama bendriausių 

interesų, tokių kaip žodžio laisvė, 

žiniasklaidos pliuralizmas, nešališkumas, 

kultūrų ir kalbų įvairovė, socialinė 

įtrauktis, vartotojų apsauga ir nepilnamečių 

apsauga. Elektroninių ryšių reguliavimo ir 

turinio reguliavimo atskyrimas neturi 

trukdyti atsižvelgti į egzistuojančias tarp jų 

sąsajas, ypač siekiant užtikrinti saviraiškos 

ir informacijos laisvę, žiniasklaidos 

pliuralizmą, kultūrų ir kalbų įvairovę, 

vartotojų apsaugą, privatumą ir asmens 

duomenų apsaugą; 

__________________ __________________ 

21 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 

21 2010 m. kovo 10 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl 

valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės 

aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, 

susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos 
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paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

paslaugų teikimu, derinimo 

(Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 

direktyva) (OL L 95, 2010 4 15, p. 1). 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų atžvilgiu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 

funkcijų atžvilgiu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai 

būtų veiksmingai ir vienodai saugomi, 

perspektyvi elektroninių ryšių paslaugos 

apibrėžtis turi būti grindžiama veikiau 

funkciniais principais, o ne vien techniniais 

parametrais. Būtino reguliavimo mastas 

turėtų būti tinkamas tam, kad būtų pasiekti 

to reguliavimo viešojo intereso tikslai. 

Signalų perdavimas ir toliau bus vienas iš 

svarbių parametrų, kuriais remiantis 

sprendžiama, ar paslaugą priskirti prie šios 

direktyvos taikymo srities, tačiau apibrėžtis 

turėtų apimti ir kitas paslaugas, kuriomis 

naudojantis įmanoma užmegzti ryšį. 

Galutiniam paslaugų gavėjui nesvarbu, ar 

paslaugos teikėjas signalus perduoda pats, 

ar ryšys užtikrinamas naudojant prieigos 

prie interneto paslaugą. Pakeistoje 

(15) ryšiui naudojamos paslaugos ir 

techninės jų teikimo priemonės gerokai 

pasikeitusios. Vietoje tradicinių balso 

telefonijos, trumpųjų žinučių ir 

elektroninio pašto perdavimo paslaugų 

galutiniai paslaugų gavėjai vis dažniau 

naudojasi funkcijų atžvilgiu lygiavertėmis 

internetinėmis paslaugomis, pavyzdžiui, 

interneto telefonija, pranešimų mainų 

paslauga ir internetinėmis e. pašto 

paslaugomis. Siekiant užtikrinti, kad 

funkcijų atžvilgiu lygiavertes paslaugas 

naudojantys galutiniai paslaugų gavėjai ir 

jų teisės būtų veiksmingai ir vienodai 

saugomi, perspektyvi elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžtis turi būti grindžiama 

veikiau funkciniais principais, o ne vien 

techniniais parametrais. Būtino 

reguliavimo mastas turėtų būti tinkamas 

tam, kad būtų pasiekti to reguliavimo 

viešojo intereso tikslai. Signalų perdavimas 

ir toliau bus vienas iš svarbių parametrų, 

kuriais remiantis sprendžiama, ar paslaugą 

priskirti prie šios direktyvos taikymo 

srities, tačiau apibrėžtis turėtų apimti ir 

kitas paslaugas, kuriomis naudojantis 

įmanoma užmegzti ryšį. Galutinių 

paslaugų gavėjų ir jų teisių apsaugos 

požiūriu nesvarbu, ar paslaugos teikėjas 

signalus perduoda pats, ar ryšys 
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elektroninių ryšių paslaugos apibrėžtyje 

turėtų būti numatytos trijų rūšių paslaugos, 

kurios gali iš dalies sutapti, t. y. prieigos 

prie interneto paslaugos pagal Reglamento 

(ES) 2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos. 

Iš elektroninių ryšių paslaugos apibrėžties 

turėtų būti pašalinta dviprasmybė, 

išaiškėjusi taikant anksčiau apibrėžtą 

terminą, ir turėtų būti įmanoma įvairių 

rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai pagal 

paslaugas suderintas konkrečias 

reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23; 

užtikrinamas naudojant prieigos prie 

interneto paslaugą. Pakeistoje elektroninių 

ryšių paslaugos apibrėžtyje turėtų būti 

numatytos trijų rūšių paslaugos, kurios gali 

iš dalies sutapti, t. y. prieigos prie interneto 

paslaugos pagal Reglamento (ES) 

2015/2120 2 straipsnio 2 dalį, šioje 

direktyvoje apibrėžtos asmenų tarpusavio 

ryšio paslaugos ir vien tik arba daugiausia 

iš signalų perdavimo sudarytos paslaugos. 

Iš elektroninių ryšių paslaugos apibrėžties 

turėtų būti pašalinta dviprasmybė, 

išaiškėjusi taikant anksčiau apibrėžtą 

terminą, ir turėtų būti įmanoma įvairių 

rūšių paslaugoms nustatyti tiksliai pagal 

paslaugas suderintas konkrečias 

reguliavimo sistemoje nustatytas teises ir 

įpareigojimus. Teikiant elektroninių ryšių 

paslaugas vykdomas asmens duomenų 

tvarkymas, prilygstantis atlygiui arba 

kitoks, turi atitikti Direktyvą 95/46/EB, 

vietoje kurios nuo 2018 m. gegužės 25 d. 

bus taikomas Reglamentas (ES) 2016/679 

(Bendrasis duomenų apsaugos 

reglamentas)23; 

__________________ __________________ 

23 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. 

23 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. 

Pagrindimas 

Pagal darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas, nes jis neatskiriamai 

susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, visų pirma 2 straipsnio 13 pakeitimu. 

 

Pakeitimas   6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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(16) kad patektų į elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžties taikymo sritį, 

paslauga turi būti paprastai teikiama už 

atlygį. Skaitmeninėje ekonomikoje rinkos 

dalyviai vis labiau suinteresuoti 

informacijos apie paslaugų gavėjus 

pinigine verte. Elektroninių ryšių paslaugos 

dažnai teikiamos ne už piniginį atlygį, o, 

pavyzdžiui, už suteiktą prieigą prie asmens 

arba kitokių duomenų. Todėl atlygio 

samprata turėtų aprėpti ir tas situacijas, 

kuriose paslaugos teikėjas prašo galutinio 

paslaugų gavėjo pateikti jam tiesiogiai arba 

netiesiogiai savo asmens duomenis, 

pavyzdžiui, asmenvardį, elektroninio pašto 

adresą arba kitokius duomenis, o galutinis 

paslaugų gavėjas juos aktyviai teikia. Ši 

samprata turėtų taip pat aprėpti situacijas, 

kuriose paslaugų teikėjas informaciją 

renka be galutinio paslaugų gavėjo 

pagalbos, pavyzdžiui, asmens duomenis, 

įskaitant IP adresą, arba kitą automatiškai 

generuojamą informaciją, kaip antai 

naudojant slaptuką renkamą ir perduodamą 

informaciją. Pagal Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 57 straipsnio24 taikymo 

praktiką atlygis, laikantis tos Sutarties 

sampratos, egzistuoja ir tuomet, kai 

paslaugų teikėjui sumoka ne paslaugos 

gavėjas, o trečioji šalis. Todėl atlygio 

samprata turėtų taip pat aprėpti situacijas, 

kuriose reklamos rodymas galutiniam 

paslaugų gavėjui yra sąlyga gauti prieigą 

prie paslaugos arba kuriose paslaugos 

teikėjas iš surinktų asmens duomenų gauna 

finansinę naudą; 

(16) kad patektų į elektroninių ryšių 

paslaugos apibrėžties taikymo sritį, 

paslauga turi būti paprastai teikiama už 

atlygį. Skaitmeninėje ekonomikoje rinkos 

dalyviai vis labiau suinteresuoti 

informacijos apie paslaugų gavėjus 

pinigine verte. Elektroninių ryšių paslaugos 

galutiniam paslaugų gavėjui dažnai 

teikiamos ne už piniginį atlygį, o visų 

pirma už asmens arba kitokių duomenų 

teikimą. Todėl atlygio samprata turėtų 

aprėpti ir tas situacijas, kuriose paslaugos 

teikėjas prašo galutinio paslaugų gavėjo 

pateikti jam tiesiogiai arba netiesiogiai 

savo asmens duomenis, kaip apibrėžta 

Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 

dalyje, arba kitokius duomenis, o galutinis 

paslaugų gavėjas juos sąmoningai teikia. 

Ši samprata turėtų taip pat aprėpti 

situacijas, kuriose galutinis paslaugų 

gavėjas sudaro sąlygas gauti informaciją 

aktyviai jos neteikdamas, pavyzdžiui, 

asmens duomenis, įskaitant IP adresą, arba 

kitą automatiškai generuojamą informaciją, 

kaip antai naudojant slapuką renkamą ir 

perduodamą informaciją. Pagal Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 57 straipsnio 

taikymo praktiką24 atlygis, laikantis tos 

Sutarties sampratos, egzistuoja ir tuomet, 

kai paslaugų teikėjui sumoka ne paslaugos 

gavėjas, o trečioji šalis. Todėl atlygio 

samprata turėtų taip pat aprėpti situacijas, 

kuriose reklamos rodymas galutiniam 

paslaugų gavėjui yra sąlyga gauti prieigą 

prie paslaugos arba kuriose paslaugos 

teikėjas iš surinktų asmens duomenų gauna 

finansinę naudą; 

_________________ _________________ 

24 Byla 352/85. Bond van Adverteerders ir 

kt. prieš Nyderlandų valstybę. 

EU:C:1988:196. 

24 1988 m. balandžio 26 d. Teisingumo 

Teismo sprendimas byloje C-352/85 Bond 

van Adverteerders ir kt. prieš Nyderlandų 

valstybę. ECLI: EU:C:1988:196. 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugos – paslaugos, kurias teikiant 

įmanomas interaktyvus keitimasis 

informacija tarp asmenų, o prie tokių 

paslaugų priskiriami ir tradiciniai vieno 

asmens balso skambučiai kitam asmeniui, 

ir visų rūšių e. paštas, pranešimų mainų 

paslaugos arba grupių pokalbiai. Asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms priskiriamas 

tik ryšys tarp baigtinio (t. y. ne galimai 

begalinio) fizinių asmenų skaičiaus, kurį 

nulemia pranešimo siuntėjas. Prie 

apibrėžties taikymo srities turėtų būti 

priskiriamas ir ryšys tarp juridinių asmenų, 

kai tų juridinių asmenų vardu veikia 

fiziniai asmenys arba fiziniai asmenys yra 

bent viena pusių, tarp kurių užmegztas toks 

ryšys. Interaktyvusis ryšys reiškia, kad 

naudodamasis paslauga informacijos 

gavėjas gali pateikti atsakymą. Todėl 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis 

neturėtų būti laikomos tokių kriterijų 

neatitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, 

programų transliavimas, užsakomosios 

vaizdo programos, interneto svetainės, 

socialiniai tinklai, tinklaraščiai arba 

informacijos mainai tarp mašinų. Gali būti 

ypatingų aplinkybių, kuriomis paslauga 

neturėtų būti laikoma asmenų tarpusavio 

ryšio paslauga, pavyzdžiui, jei asmenų 

tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė yra aiškiai šalutinė kitos 

paslaugos funkcija, todėl objektyviai 

techniškai neįmanoma ja naudotis be 

pagrindinės paslaugos, o ta funkcija nėra 

integruota vien tam, kad būtų įmanoma 

išvengti taisyklių, kuriomis reguliuojamos 

elektroninių ryšių paslaugos, taikymo. 

Tokios išimties pavyzdys galėtų iš esmės 

būti internetinio žaidimo ryšio kanalas, 

priklausomai nuo paslaugos ryšio 

priemonės funkcijų;  

(17) asmenų tarpusavio ryšio 

paslaugos – paslaugos, kurias teikiant 

įmanomas interaktyvus keitimasis 

informacija tarp asmenų, o prie tokių 

paslaugų priskiriami ir tradiciniai vieno 

asmens balso skambučiai kitam asmeniui, 

ir visų rūšių e. paštas, pranešimų mainų 

paslaugos arba grupių pokalbiai. Asmenų 

tarpusavio ryšio paslaugoms priskiriamas 

tik ryšys tarp baigtinio (t. y. ne potencialiai 

begalinio) fizinių asmenų skaičiaus, kurį 

nulemia pranešimo siuntėjas. Prie 

apibrėžties taikymo srities turėtų būti 

priskiriamas ir ryšys tarp juridinių asmenų, 

kai tų juridinių asmenų vardu veikia 

fiziniai asmenys arba fiziniai asmenys yra 

bent viena pusių, tarp kurių užmegztas toks 

ryšys. Interaktyvusis ryšys reiškia, kad 

naudodamasis paslauga informacijos 

gavėjas gali pateikti atsakymą. Todėl 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugomis 

neturėtų būti laikomos tokių kriterijų 

neatitinkančios paslaugos, pavyzdžiui, 

programų transliavimas, užsakomosios 

vaizdo programos, interneto svetainės, 

socialiniai tinklai, tinklaraščiai arba 

informacijos mainai tarp mašinų; 
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Pagrindimas 

Nors direktyva užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos visiems paslaugų teikėjams, ja taip pat 

turėtų būti siekiama užtikrinti bendrus minimalius standartus, susijusius su tinklų ir paslaugų 

saugumu, taip pat su galutinių paslaugų gavėjų privatumu. Todėl būtina įtraukti visų rūšių 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, net jei asmenų tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė yra šalutinė kitos paslaugos funkcija, taip pat atsižvelgiant į būsimus paslaugų 

pokyčius ir sąveiką. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

36 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(36) kad vadovas ir nariai nebūtų 

spaudžiami iš išorės, nacionalinių 

reguliavimo institucijų nepriklausomumą 

reikia toliau didinti nustačius būtiniausią 

paskyrimo į pareigas kvalifikaciją ir 

mažiausią vadovo ir narių įgaliojimų 

trukmę. Be to, reguliavimo įstaigos 

įsigalėjimo rizikos, tęstinumo užtikrinimo 

ir didesnio nepriklausomumo klausimai 

būtų sprendžiami apribojus galimybę 

atnaujinti įgaliojimus daugiau nei vieną 

kartą ir reikalaujant valdybos ir 

vyresniosios vadovybės pareigoms taikyti 

rotacijos sistemą; 

(36) kad vadovas ir nariai nebūtų 

spaudžiami iš išorės, nacionalinių 

reguliavimo institucijų nepriklausomumą 

reikia toliau didinti nustačius būtiniausią 

paskyrimo į pareigas kvalifikaciją ir 

mažiausią vadovo ir narių įgaliojimų 

trukmę. Be to, reguliavimo įstaigos 

įsigalėjimo rizikos, tęstinumo užtikrinimo 

ir didesnio nepriklausomumo klausimai 

būtų sprendžiami apribojus galimybę 

atnaujinti įgaliojimus daugiau nei vieną 

kartą ir reikalaujant valdybos ir 

vyresniosios vadovybės pareigoms taikyti 

rotacijos sistemą. Šiuo tikslu valstybės 

narės turėtų užtikrinti, kad nacionalinės 

reguliavimo institucijos būtų teisiškai 

atskirtos ir funkciškai nepriklausomos 

nuo pramonės ir valdžios sektoriaus, kad 

jos nesiektų gauti arba nepriimtų kitų 

institucijų nurodymų, veiktų skaidriai ir 

atsiskaitytų už savo veiklą pagal Sąjungos 

ir nacionalinę teisę ir turėtų pakankamai 

įgaliojimų; 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitais susijusiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, visų pirma su pasiūlymu dėl reglamento dėl EERRI (COM(2016) 0591). 

 

Pakeitimas   9 
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Pasiūlymas dėl direktyvos 

91 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (91a) siekiant užtikrinti tinklų ir 

paslaugų saugumo ir vientisumo 

apsaugos priemonę, reikėtų skatinti 

naudoti ir, kai tai techniškai įmanoma, 

pavesti vykdyti ištisinį šifravimą, laikantis 

pritaikytosios duomenų apsaugos ir 

pritaikytojo privatumo principų. Visų 

pirma valstybės narės neturėtų nustatyti 

jokių įpareigojimų šifravimo teikėjams, 

elektroninių ryšių paslaugų teikėjams ir 

visoms kitoms organizacijoms (visais 

tiekimo grandinės lygmenimis), dėl kurių 

susilpnėtų jų tinklų ir paslaugų 

saugumas, pavyzdžiui, leisti naudotis 

išimtimis ar supaprastinti jų naudojimą; 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti šį tekstą 

su Europos Parlamento pozicija, t. y. 2014 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl JAV Nacionalinės 

saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir 

jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui 

teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir 2016 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl didelių duomenų 

kiekių poveikio pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, nediskriminavimas, 

saugumas ir teisėsauga. 

 

 

 

Pakeitimas   10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

111 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(111) jei išskirtiniais atvejais valstybės 

narės nutartų apriboti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų teikimą dėl viešosios 

politikos, visuomenės saugumo arba 

visuomenės sveikatos motyvų, valstybės 

narės turėtų paaiškinti tokio ribojimo 

priežastis; 

(111) jei išskirtiniais atvejais valstybės 

narės nutartų apriboti elektroninių ryšių 

tinklų ir paslaugų teikimą dėl viešosios 

politikos, visuomenės saugumo arba 

visuomenės sveikatos motyvų, tokie 

apribojimai turėtų būti tinkamai pagrįsti, 

numatyti įstatymo, jie turi nekeisti 

Chartijoje pripažintų teisių ir laisvių 
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esmės ir juos taikant turi būti laikomasi 

proporcingumo principo pagal Chartijos 

52 straipsnio 1 dalį. Be to, bet kokie 

nacionaliniai įstatymai, kuriais valstybės 

valdžios institucijoms leidžiama bendrai 

prieiti prie tinklų arba elektroninių ryšių 

turinio, turėtų būti laikomi iš esmės 

pažeidžiančiais pagrindinę teisę į privatų 

gyvenimą, kuri užtikrinta Chartijos 7 

straipsniu ir atsižvelgiant į Teisingumo 

Teismo sprendimą C-362/1a ir sprendimą 

sujungtose bylose C-293/12 ir C-594/121b, 

taip pat į Teisingumo Teismo nutartį 

byloje C-557/071c; 

 _________________ 

 1a2015 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo 

sprendimas Maximillian Schrems prieš 

Duomenų apsaugos pareigūną, C-362/14, 

ECLI:EU:C:2015:650. 

 1b2014 m. balandžio 8 d. Teisingumo 

Teismo sprendimas sujungtose bylose C-

293/12 ir C-594/12 Digital Rights Ireland 

Ltd prieš Minister for Communications, 

Marine and Natural Resources ir kt. ir 

Kärntner Landesregierung ir kt., 

ECLI:EU:C:2014:238; 

 1c 2009 m. vasario 19 d. Teisingumo 

Teismo nutartis C-557/07. LSG-

Gesellschaft zur Wahrnehmung von 

Leistungsschutzrechten GmbH prieš 

Tele2 Telecommunication GmbH. 

ECLI:EU:C:2009:107. 

Pagrindimas 

Nurodoma ne tik tai, kad visais priimamais teisės aktais turi būti paisoma Pagrindinių teisių 

chartijoje įtvirtintų laisvių ir principų, bet ir pateikiama nuoroda į bylas „Max Schrems prieš 

Data Protection“, „Tele2 ir Digital Rights Ireland“ – visos šios bylos sudaro teisinį 

pagrindą, kuriuo grindžiama nuomonė, kad teisės aktai, kuriais valstybės valdžios 

institucijoms leidžiama bendrai prieiti prie tinklų arba elektroninių ryšių turinio, turėtų būti 

laikomi iš esmės pažeidžiančiais pagrindinę teisę į privatų gyvenimą. 

 

 

Pakeitimas   11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 
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227 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(227) atsižvelgiant į specialius aspektus, 

susijusius su pranešimu apie dingusius 

vaikus , valstybės narės turėtų toliau 

laikytis savo įsipareigojimo užtikrinti, kad 

gerai veikianti paslauga, skirta pranešti 

apie dingusius vaikus, būtų teikiama jų 

teritorijose numeriu „116000“ ; 

(227) atsižvelgiant į specialius aspektus, 

susijusius su pranešimu apie dingusius 

vaikus, valstybės narės turėtų toliau 

laikytis savo įsipareigojimo užtikrinti, kad 

gerai veikianti ir vaiko interesus 

atitinkanti paslauga, skirta pranešti apie 

dingusius vaikus, būtų teikiama jų 

teritorijose numeriu „116000“, o pagalbos 

linija vaikams, kuriems reikia priežiūros 

ir apsaugos, numeriu „116111“; 

Pagrindimas 

Sutelkdami dėmesį tik į karštąją pranešimų apie dingusius vaikus liniją, nenurodome vaikų 

pagalbos linijos numeriu 116111. Ši linija svarbi visiems pažeidžiamiems arba rizikos grupei 

priskiriamiems vaikams, pavyzdžiui, smurtą patiriantiems vaikams, – taigi daug didesnei 

tikslinei grupei nei dingę vaikai. 

 

Pakeitimas   12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

227 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (227a) dažnai piliečiams, keliaujantiems 

po valstybes nares, reikia paskambinti 

arba pasinaudoti savo buveinės valstybės 

narės pagalbos linija arba karštąja 

linija – šiuo metu tai neįmanoma. 

Piliečiams turėtų būti sudarytos sąlygos 

naudotis savo buveinės šalies pagalbos 

linijomis ir karštosiomis linijomis 

surenkant šalies kodą, kad jie galėtų 

spręsti skubius klausimus arba 

tarpininkauti padedant jų buveinės 

valstybėje narėje esančiam asmeniui, kai 

priimančioji valstybė narė negali suteikti 

veiksmingos pagalbos dėl geografinių 

arba kalbinių priežasčių; 

Pagrindimas 

Siekiant nuoseklumo su 90 straipsnio 2 a dalies (naujos) pakeitimu, reikia pridėti naują 
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konstatuojamąją dalį. Po įvairias valstybes nares keliaujantiems piliečiams kartais reikia 

susisiekti su įvairiomis karštosiomis ir pagalbos linijomis savo buveinės šalyse, kad galėtų 

išspręsti ar tarpininkauti sprendžiant skubius klausimus. Jei būtų galima skambinti šiomis 

linijomis surinkus šalies kodą, būtų paprasčiau gauti pagalbą arba konsultuotis. 

 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

254 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(254) laikantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, taikant 

reguliavimo sistemą turėtų būti užtikrinta, 

kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant 

neįgalius, vyresnio amžiaus ir specialių 

socialinių poreikių turinčius galutinius 

paslaugų gavėjus, galėtų lengvai naudotis 

nebrangiomis aukšto lygio paslaugomis. 

Amsterdamo sutarties baigiamojo akto 22 

deklaracijoje numatyta, kad rengiant 

priemones pagal Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 114 straipsnį, Sąjungos 

institucijos atsižvelgtų į neįgalių asmenų 

poreikius; 

(254) laikantis Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių 

Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, taikant 

reguliavimo sistemą turėtų būti užtikrinta, 

kad visi paslaugų gavėjai, įskaitant 

neįgalius, vyresnio amžiaus ir specialių 

socialinių poreikių turinčius galutinius 

paslaugų gavėjus, galėtų lengvai naudotis 

nebrangiomis aukšto lygio paslaugomis 

nepriklausomai nuo jų gyvenamosios 

vietos Sąjungoje. Amsterdamo sutarties 

baigiamojo akto 22 deklaracijoje numatyta, 

kad rengiant priemones pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį, 

Sąjungos institucijos atsižvelgtų į neįgalių 

asmenų poreikius; 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Viena vertus, šia direktyva siekiama 

elektroninių ryšių tinkluose ir paslaugose 

įdiegti vidaus rinkos principus, siekiant 

Viena vertus, šia direktyva siekiama 

elektroninių ryšių tinkluose ir paslaugose 

įdiegti vidaus rinkos principus, siekiant 
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įdiegti ir užtikrinti itin didelio pralaidumo 

tinklus, užtikrinti subalansuotą 

konkurenciją, elektroninių ryšių paslaugų 

sąveiką ir naudą galutiniams paslaugų 

gavėjams. 

įdiegti ir užtikrinti itin didelio pralaidumo 

saugius tinklus, užtikrinti tvarią 

konkurenciją, elektroninių ryšių paslaugų 

sąveiką, prieinamumą ir naudą galutiniams 

paslaugų gavėjams. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 3 dalies 2 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– priemonių, taikomų Sąjungos ar 

nacionaliniu lygiu laikantis Sąjungos 

teisės, kuriomis siekiama bendros svarbos 

tikslų, ypač susijusių su turinio 

reguliavimu ir audiovizualine politika. 

– priemonių, taikomų Sąjungos ar 

nacionaliniu lygiu laikantis Sąjungos 

teisės, kuriomis siekiama bendros svarbos 

tikslų, ypač susijusių su asmens duomenų 

ir privatumo apsauga, turinio reguliavimu 

ir audiovizualine politika. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5) asmenų tarpusavio ryšio paslauga – 

paprastai už atlygį teikiama paslauga, 

leidžianti tiesiogiai ir interaktyviai keistis 

informacija elektroninių ryšių tinklais tarp 

riboto skaičiaus asmenų, kai ryšį 

pradedantys ar jame dalyvaujantys 

5) asmenų tarpusavio ryšio paslauga – 

paprastai už atlygį teikiama paslauga, 

leidžianti tiesiogiai ir interaktyviai keistis 

informacija elektroninių ryšių tinklais tarp 

riboto skaičiaus asmenų, kai ryšį 

pradedantys ar jame dalyvaujantys 
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asmenys nustato savo gavėją (-us); ji 

neapima paslaugų, kurias teikiant 

galimas asmenų tarpusavio ir 

interaktyvus ryšys vien tik kaip nesvarbi 

šalutinė funkcija, kuri iš esmės susijusi su 

kita paslauga; 

asmenys nustato savo gavėją (-us); 

Pagrindimas 

Nors direktyva užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos visiems paslaugų teikėjams, ja taip pat 

turėtų būti siekiama užtikrinti bendrus minimalius standartus, susijusius su tinklų ir paslaugų 

saugumu, taip pat su galutinių paslaugų gavėjų privatumu. Todėl būtina įtraukti visų rūšių 

asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, net jei asmenų tarpusavio ryšio arba interaktyviojo ryšio 

priemonė yra šalutinė kitos paslaugos funkcija, taip pat atsižvelgiant į būsimus paslaugų 

pokyčius ir sąveiką. 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio 1 dalies 22 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

22) tinklų ir paslaugų saugumas – 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

pajėgumas tam tikru patikimumo lygiu 

išlikti atspariems bet kokiems veiksmams, 

keliantiems pavojų saugomų, perduodamų 

ar tvarkomų duomenų, arba atitinkamų 

teikiamų ar per tuos tinklus ir teikiant tas 

paslaugas gaunamų paslaugų 

prieinamumui, autentiškumui, vientisumui 

ar konfidencialumui; 

22) tinklų ir paslaugų saugumas – 

elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 

techninis ir struktūrinis pajėgumas tam 

tikru patikimumo lygiu išlikti atspariems 

bet kokiems veiksmams, keliantiems 

pavojų saugomų, perduodamų ar tvarkomų 

duomenų, arba atitinkamų teikiamų ar per 

tuos tinklus ir teikiant tas paslaugas 

gaunamų paslaugų prieinamumui, 

autentiškumui, vientisumui ar 

konfidencialumui; 

Pagrindimas 

Pagal darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas, nes jis neatskiriamai 

susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, visų pirma 40 straipsnio 22 pakeitimu. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos, 

neperžengdamos savo kompetencijos ribų, 

gali prisidėti prie kultūrų ir kalbų įvairovę 

bei žiniasklaidos pliuralizmą skatinančios 

politikos įgyvendinimo. 

Nacionalinės reguliavimo ir kitos 

kompetentingos institucijos, 

neperžengdamos savo kompetencijos ribų, 

gali prisidėti prie politikos, skatinančios 

asmens duomenų ir privatumo apsaugą, 

kultūrų ir kalbų įvairovę bei žiniasklaidos 

pliuralizmą, įgyvendinimo. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės bendradarbiauja 

tarpusavyje ir su Komisija vykdydamos 

radijo spektro naudojimo strateginį 

planavimą, koordinavimą ir derinimą 

Sąjungoje . Šiuo tikslu jos atsižvelgia, inter 

alia, į ES politikos krypčių ekonominius, 

saugos, sveikatos, visuomenės interesų, 

visuomenės saugumo ir gynybos , 

saviraiškos laivės, kultūrinius, mokslinius, 

socialinius ir techninius aspektus, taip pat į 

įvairius radijo spektro naudotojų 

bendruomenių interesus, kad būtų 

optimizuotas radijo spektro naudojimas ir 

išvengta žalingųjų trukdžių. 

1. Valstybės narės bendradarbiauja 

tarpusavyje ir su Komisija vykdydamos 

radijo spektro naudojimo strateginį 

planavimą, koordinavimą ir derinimą 

Sąjungoje. Šiuo tikslu jos atsižvelgia, inter 

alia, į ES politikos krypčių ekonominius, 

saugos, sveikatos, visuomenės interesų, 

visuomenės saugumo ir gynybos, duomenų 

apsaugos ir privatumo, saviraiškos laivės, 

kultūrinius, mokslinius, socialinius ir 

techninius aspektus, taip pat į įvairius 

radijo spektro naudotojų bendruomenių 

interesus, kad būtų optimizuotas radijo 

spektro naudojimas ir išvengta žalingųjų 

trukdžių. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba, kai taikoma, šią 

funkciją nacionalinėje reguliavimo 

institucijoje vykdančios kolegijos nariai ar 

jo (jų) pavaduotojas (-ai) skiriamas (-i) ne 

trumpesnei nei ketverių metų kadencijai iš 

pripažinto statuso asmenų, turinčių 

profesinės patirties, atsižvelgiant į jų 

nuopelnus, gebėjimus, žinias bei patirtį ir 

taikant atvirą atrankos procedūrą. Jie negali 

eiti pareigų daugiau kaip dvi iš eilės arba 

ne iš eilės einančias kadencijas. Valstybės 

narės sprendimų priėmimo proceso 

tęstinumą užtikrina numatydamos 

atitinkamą kolegijos narių ar vyresniosios 

vadovybės rotacijos sistemą, pavyzdžiui, 

paskirdamos pirmuosius kolegijos narius 

skirtingiems laikotarpiams, kad jų ir jų 

pareigas perimsiančių narių įgaliojimai 

nepasibaigtų tuo pačiu metu. 

1. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos vadovas arba, kai taikoma, šią 

funkciją nacionalinėje reguliavimo 

institucijoje vykdančios kolegijos nariai ar 

jo (jų) pavaduotojas (-ai) skiriamas (-i) ne 

trumpesnei nei ketverių metų kadencijai iš 

pripažinto statuso asmenų, turinčių 

profesinės patirties, atsižvelgiant į jų 

nuopelnus, gebėjimus, žinias bei patirtį ir 

taikant atvirą ir skaidrią atrankos 

procedūrą. Jie negali eiti pareigų daugiau 

kaip dvi iš eilės arba ne iš eilės einančias 

kadencijas. Valstybės narės sprendimų 

priėmimo proceso tęstinumą užtikrina 

numatydamos atitinkamą kolegijos narių ar 

vyresniosios vadovybės rotacijos sistemą, 

pavyzdžiui, paskirdamos pirmuosius 

kolegijos narius skirtingiems 

laikotarpiams, kad jų ir jų pareigas 

perimsiančių narių įgaliojimai nepasibaigtų 

tuo pačiu metu. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitais susijusiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, visų pirma su pasiūlymu dėl reglamento dėl EERRI. 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nepažeidžiant 10 straipsnio 

nuostatų, nacionalinės reguliavimo 

institucijos, vykdydamos užduotis, kurios 

yra joms paskirtos pagal nacionalinę teisę, 

įgyvendinančią Sąjungos teisę, veikia 

nepriklausomai ir objektyviai ir nesiekia 

1. Nepažeidžiant 10 straipsnio 

nuostatų, nacionalinės reguliavimo 

institucijos, vykdydamos užduotis, kurios 

yra joms paskirtos pagal nacionalinę teisę, 

įgyvendinančią Sąjungos teisę, veikia 

nepriklausomai ir objektyviai, yra teisiškai 
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gauti arba nepriima kitų institucijų 

nurodymų. Tai nekliudo vykdyti jų 

priežiūrą pagal nacionalinę konstitucinę 

teisę. Tik pagal 31 straipsnį įsteigtos 

apeliacinės institucijos gali sustabdyti 

nacionalinių reguliavimo institucijų 

sprendimų galiojimą arba juos panaikinti. 

atskirtos ir funkciškai nepriklausomos 

nuo valdžios sektoriaus, veikia skaidriai ir 

atsiskaito už savo veiklą pagal Sąjungos ir 

nacionalinę teisę, turi pakankamai 

įgaliojimų ir nesiekia gauti arba nepriima 

kitų institucijų nurodymų. Tai nekliudo 

vykdyti jų priežiūros pagal nacionalinę 

konstitucinę teisę. Tik pagal 31 straipsnį 

įsteigtos apeliacinės institucijos gali 

sustabdyti nacionalinių reguliavimo 

institucijų sprendimų galiojimą arba juos 

panaikinti. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo ir pasiūlymu dėl EERRI. Be to, jis susijęs su 19 pakeitimu, nes 

juo siekiama užtikrinti priežiūros institucijų nepriklausomumą. 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos , kitos kompetentingos 

institucijos pagal šią direktyvą ir 

nacionalinės konkurencijos institucijos 

teikia viena kitai informaciją, būtiną šios 

direktyvos nuostatoms taikyti. Informaciją 

gaunančioji institucija užtikrina tokį pat 

informacijos slaptumą kaip ir siunčiančioji 

institucija. 

1. Nacionalinės reguliavimo 

institucijos, kitos kompetentingos 

institucijos pagal šią direktyvą ir 

nacionalinės konkurencijos institucijos 

teikia viena kitai informaciją, būtiną šios 

direktyvos nuostatoms taikyti. Keičiantis 

informacija taikomos Sąjungos duomenų 

apsaugos taisyklės, o informaciją 

gaunančioji institucija užtikrina tokį pat 

informacijos slaptumą, kaip ir siunčiančioji 

institucija. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 

priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. 
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Pakeitimas 23 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina laisvę 

teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas 

laikantis šioje direktyvoje nustatytų sąlygų. 

Šiuo tikslu valstybės narės nekliudo įmonei 

teikti elektroninių ryšių tinklus ar 

paslaugas, išskyrus atvejus, kai tai būtina 

dėl Sutarties 52 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų priežasčių. Bet koks laisvės teikti 

elektroninių ryšių tinklus ar paslaugas 

ribojimas turi būti tinkamai pagrįstas ir 

apie jį turi būti pranešta Komisijai. 

1. Valstybės narės užtikrina laisvę 

teikti elektroninių ryšių tinklus ir paslaugas 

laikantis šioje direktyvoje nustatytų sąlygų. 

Šiuo tikslu valstybės narės nekliudo įmonei 

teikti elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų, 

išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl Sutarties 

52 straipsnio 1 dalyje nurodytų priežasčių. 

Bet koks laisvės teikti elektroninių ryšių 

tinklus ar paslaugas ribojimas turi būti 

tinkamai pagrįstas, numatytas įstatymo, jis 

turi nekeisti Chartijoje įtvirtintų teisių ir 

laisvių esmės, jį taikant turi būti laikomasi 

proporcingumo principo pagal Chartijos 

52 straipsnio 1 dalį ir apie jį turi būti 

pranešta Komisijai. 

Pagrindimas 

Pagal Chartiją ir susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bet koks šios 

Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo ir 

nekeisti šių teisių ir laisvių esmės. Remiantis proporcingumo principu, apribojimai galimi tik 

tuo atveju, kai jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrus interesus arba 

reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti. 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

20 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Jei informacija apima asmens 

duomenis, Komisija, EERRI ir susijusios 

institucijos užtikrina, kad duomenys būtų 

tvarkomi laikantis Sąjungos duomenų 

apsaugos taisyklių. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitomis susijusiomis teisėkūros procedūra priimamomis 
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priemonėmis, visų pirma su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir pasiūlymu dėl 

reglamento dėl e. privatumo. Naujos redakcijos pasiūlyme aptariamas duomenų tvarkymas 

įvairiais atvejais ir nėra nuostatos dėl atitikties Sąjungos duomenų apsaugos teisei. 

 

 

Pakeitimas   25 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

39 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės skatina, kad teikiamoms 

paslaugoms, techninėms sąsajoms ir (arba) 

tinklų funkcijoms būtų taikomi 1 dalyje 

minėti standartai ir (arba) specifikacijos 

tokiu mastu, kokio būtinai reikia paslaugų 

sąveikai užtikrinti ir paslaugų gavėjams 

suteikti daugiau pasirinkimo laisvės. 

Valstybės narės skatina, kad teikiamoms 

paslaugoms, techninėms sąsajoms ir (arba) 

tinklų funkcijoms būtų taikomi 1 dalyje 

minėti standartai ir (arba) specifikacijos 

tokiu mastu, kokio būtinai reikia paslaugų 

sąveikai ir tarpusavio ryšiui užtikrinti 

siekiant paslaugų gavėjams suteikti 

daugiau pasirinkimo laisvės ir 

supaprastinti paslaugų teikėjo keitimo 

procesą. 

Pagrindimas 

Šešėlinis pranešėjas mano, kad šis pakeitimas būtinas, nes dėl jo padidės vartotojų 

pasirinkimo laisvė ir bus prisidedama prie ES bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos. 

 

Pakeitimas   26 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

įmonės, teikiančios viešuosius ryšių tinklus 

ar viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, 

imtųsi tinkamų techninių ir organizacinių 

priemonių teikiamų tinklų ir paslaugų 

saugumui kylančios rizikos tinkamam 

valdymui užtikrinti. Atsižvelgiant į 

naujausius technikos laimėjimus, šiomis 

priemonėmis užtikrinamas saugumo lygis, 

atitinkantis atsiradusią riziką. Visų pirma 

imamasi priemonių siekiant užkirsti kelią 

su saugumu susijusiems incidentams arba 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

įmonės, teikiančios viešuosius ryšių tinklus 

ar viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, 

imtųsi tinkamų techninių ir organizacinių 

priemonių teikiamų tinklų ir paslaugų 

saugumui kylančios rizikos tinkamam 

valdymui užtikrinti. Atsižvelgiant į 

naujausius technikos laimėjimus, šiomis 

priemonėmis užtikrinamas saugumo lygis, 

atitinkantis atsiradusią riziką. Visų pirma 

imamasi priemonių užtikrinti, kad 

elektroninių ryšių turinys, kai tai 
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sumažinti jų poveikį paslaugų gavėjams ir 

kitiems tinklams ir paslaugoms. 
techniškai įmanoma, būtų pagal 

nutylėjimą užšifruotas visoje ryšio linijoje, 

siekiant užkirsti kelią su saugumu 

susijusiems incidentams arba sumažinti jų 

poveikį paslaugų gavėjams ir kitiems 

tinklams ir paslaugoms. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti šį tekstą 

su Europos Parlamento pozicija, t. y. 2014 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl JAV Nacionalinės 

saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir 

jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui 

teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir 2016 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl didelių duomenų 

kiekių poveikio pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, nediskriminavimas, 

saugumas ir teisėsauga. 

 

Pakeitimas   27 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės viešųjų ryšių 

tinklų arba viešųjų elektroninių ryšių 

paslaugų teikėjams nenustato jokių 

įpareigojimų, dėl kurių susilpnėtų jų 

tinklų ar paslaugų saugumas. 

 Kai valstybės narės nustato papildomus 

saugumo reikalavimus teikėjams, 

teikiantiems viešuosius ryšių tinklus ar 

viešai prieinamas elektroninių ryšių 

paslaugas daugiau nei vienoje valstybėje 

narėje, jos apie šias priemones praneša 

Komisijai ir Europos tinklų ir 

informacijos apsaugos agentūrai 

(ENISA). ENISA padeda valstybėms 

narėms koordinuoti priemones, kurių 

imtasi, siekiant išvengti dubliavimosi ar 

skirtingų reikalavimų, dėl kurių gali kilti 

saugumo rizika ir atsirasti vidaus rinkos 

kliūčių. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant suderinti šį tekstą 
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su Europos Parlamento pozicija, t. y. 2014 m. kovo 12 d. rezoliucija dėl JAV Nacionalinės 

saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir 

jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir transatlantiniam bendradarbiavimui 

teisingumo ir vidaus reikalų srityje ir 2016 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl didelių duomenų 

kiekių poveikio pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, nediskriminavimas, 

saugumas ir teisėsauga. 

 

Pakeitimas   28 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 

teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 

viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, 

nedelsiant praneštų kompetentingai 

institucijai apie saugumo , kurie turėjo 

didelės įtakos tinklų veikimui arba 

paslaugų teikimui. 

Valstybės narės užtikrina, kad įmonės, 

teikiančios viešuosius ryšių tinklus ar 

viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, 

nedelsiant praneštų kompetentingai 

institucijai apie saugumo incidentus arba 

vientisumo pažeidimus, kurie turėjo 

didelės įtakos tinklų veikimui arba 

paslaugų teikimui. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas, nes jis neatskiriamai 

susijęs su kitais priimtinais 40 straipsnio pakeitimais. Pirma dalis būtina, nes ji suderinta su 

trečios pastraipos pakeitimu. 

 

Pakeitimas   29 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naudotojų, kuriuos paveikė 

pažeidimas, skaičių; 

a) naudotojų, kuriuos paveikė 

incidentas, skaičių; 

 

Pakeitimas   30 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 
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b) pažeidimo trukmę; b) incidento trukmę; 

 

Pakeitimas   31 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) geografinę teritoriją, kurioje 

pažeidimas daro poveikį; 

c) geografinę teritoriją, kurioje 

incidentas daro poveikį; 

 

Pakeitimas   32 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) paslaugos teikimo sutrikdymo 

apimtį; 

d) poveikio tinklui arba paslaugos 

teikimui apimtį; 

 

Pakeitimas   33 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Prireikus atitinkama kompetentinga 

institucija praneša kitų valstybių narių 

kompetentingoms institucijoms ir Europos 

tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai 

(ENISA). Atitinkama kompetentinga 

institucija gali informuoti visuomenę arba 

reikalauti, kad tai padarytų įmonės, jei ji 

nustato, kad pažeidimo atskleidimas 

atitinka visuomenės interesus. 

Prireikus atitinkama kompetentinga 

institucija praneša kitų valstybių narių 

kompetentingoms institucijoms ir Europos 

tinklų ir informacijos apsaugos agentūrai 

(ENISA). Atitinkama kompetentinga 

institucija gali informuoti visuomenę arba 

reikalauti, kad tai padarytų paslaugų 

teikėjai, jei ji nustato, kad incidento 

atskleidimas atitinka visuomenės interesus. 

Pagrindimas 

Pirmoji šio pakeitimo dalis būtina siekiant suderinti šį tekstą su EP pozicija, t. y. 2014 m. 

kovo 12 d. rezoliucija dėl JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programos, 

sekimo tarnybų įvairiose valstybėse narėse ir jų poveikio ES piliečių pagrindinėms teisėms ir 

transatlantiniam bendradarbiavimui TVR srityje ir 2016 m. kovo 14 d. rezoliucija dėl didelių 

duomenų kiekių poveikio pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, 
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nediskriminavimas, saugumas ir teisėsauga. Antroji šio pakeitimo dalis būtina, nes 

pakeitimas neatskiriamai susijęs su kitais priimtinais 40 straipsnio pakeitimais. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

40 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Siekdama padėti nuosekliai taikyti 

tinklų ir paslaugų saugumo priemones, 

EERRI, pasikonsultavusi su 

suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai 

bendradarbiaudama su Komisija ir 

kitomis Sąjungos agentūromis, 

iki ...[data] turi paskelbti gaires dėl 

minimalių kriterijų ir bendrų metodų, 

susijusių su tinklų ir paslaugų saugumu 

ir ištisinio šifravimo naudojimo 

skatinimu. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitais susijusiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, visų pirma su pasiūlymu dėl reglamento dėl EERRI. Pakeitimu stiprinamas 

tinklų ir informacijos tarnybų saugumas. 

 

Pakeitimas   35 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

41 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

kompetentingos institucijos turėtų 

įgaliojimą duoti privalomus nurodymus, 

įskaitant ir tuos, kurie susiję su pažeidimo 

taisomosiomis priemonėmis ir 

įgyvendinimo terminu, įmonėms, 

teikiančioms viešuosius ryšių tinklus arba 

viešąsias elektroninių ryšių paslaugas, tam, 

kad būtų įgyvendintas 40 straipsnis. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

kompetentingos institucijos turėtų 

įgaliojimą duoti privalomus nurodymus, 

įskaitant ir tuos, kurie susiję su 

priemonėmis, kuriomis siekiama išvengti 

pažeidimo arba incidento taisomosiomis 

priemonėmis ir įgyvendinimo terminu, 

įmonėms, teikiančioms viešuosius ryšių 

tinklus arba viešąsias elektroninių ryšių 

paslaugas, tam, kad būtų įgyvendintas 40 

straipsnis. 
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Pakeitimas   36 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

90 straipsnio antraštė 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Karštosios pranešimų apie dingusius 

vaikus linijos numeris 

Karštosios pranešimų apie dingusius 

vaikus ir pagalbos vaikams linijos 

 

Pakeitimas   37 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

90 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

piliečiams būtų suteikta galimybė naudotis 

paslauga, kuri skirta pranešti apie 

dingusius vaikus pagalbos telefono linija. 

Šios pagalbos telefono linijos numeris yra 

„116000“. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad 

piliečiams būtų suteikta galimybė naudotis 

pranešimų apie dingusius vaikus pagalbos 

telefono linija. Šios vaiko interesus 

atitinkančios pagalbos telefono linijos 

numeris yra „116000“. 

 

Pakeitimas   38 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

90 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Valstybės narės užtikrina, kad 

vaikai galėtų naudotis vaiko interesus 

atitinkančia pagalbos linija. Šios pagalbos 

telefono linijos numeris yra „116111“. 

Pagrindimas 

Pagalbos linijos teikia labai svarbias paslaugas, be to, atlieka konsultacinę funkciją. Vaikai 

gali jaustis saugiau kreipdamiesi į pagalbos liniją numeriu 116111, o ne į žmones tarnybose, 

kurių jie nepažįsta arba kuriais nepasitiki. Jei vaikas (ar kas nors kitas) skambina vaikų 

pagalbos linija ir nurodo, kad vaikui kyla rizika, tam tikrais atvejais apie tai būtina pranešti 

vaikų apsaugos institucijoms ir (arba) policijai. Pagalbos linijos padeda šimtams tūkstančių 

vaikų, kurie pateko į bėdą ar kuriems reikia pagalbos. 
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Pakeitimas   39 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

90 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Valstybės narės užtikrina, kad 

piliečiai būtų informuoti apie paslaugas 

bei jų naudojimą ir jiems būtų suteikiama 

kuo didesnė galimybė naudotis 

paslaugomis, teikiamomis skambinant 

116000 ir 116111 serijos telefono 

numeriais. 

Pagrindimas 

EB sprendimu 2007/116/EB nustatyta karštoji pranešimų apie dingusius vaikus linija visoje 

Europoje naudojant tą patį numerį – 116000. Eurobarometro apklausos duomenimis, šiuo 

metu tik 13 proc. ES gyventojų žino apie numeriu 116000 teikiamas paslaugas. ES susiduria 

su ta pačia problema dėl numerio 116111, kuris buvo nustatytas EB direktyvoje 2009/136/EB 

(Universaliųjų paslaugų direktyva). Kad būtų lengviau įgyvendinti teisės nuostatas, reikia 

užtikrinti, kad piliečiai būtų informuoti apie šias paslaugas. 

 

Pakeitimas   40 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

90 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 

neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams 

būtų suteikiama kuo didesnė galimybė 

naudotis paslaugomis, teikiamomis 

skambinant „116000“ serijos telefono 

ryšio numeriais. Priemonės, kuriomis 

siekiama sudaryti palankesnes sąlygas 

neįgaliems galutiniams paslaugų gavėjams 

naudotis tokiomis paslaugomis keliaujant 

kitose valstybėse narėse, turi būti 

grindžiamos atitinkamų standartų arba 

specifikacijų, paskelbtų pagal 39 straipsnį, 

laikymusi. 

2. Valstybės narės užtikrina, kad 

vaikai ir neįgalūs galutiniai paslaugų 

gavėjai būtų informuoti apie paslaugas, 

kurios teikiamos skambinant 116000 ir 

116111 serijos telefono ryšio numeriais, ir 

kaip jomis naudotis, ir kad jiems būtų 

suteikiama kuo geresnė galimybė 

naudotis šiomis paslaugomis. Priemonės, 

kuriomis siekiama sudaryti palankesnes 

sąlygas įvairiems galutiniams paslaugų 

gavėjams naudotis tokiomis paslaugomis 

taip pat jiems keliaujant kitose valstybėse 

narėse, turi būti grindžiamos atitinkamų 

standartų arba specifikacijų, paskelbtų 

pagal 39 straipsnį, laikymusi. 
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Pakeitimas   41 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

90 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Valstybės narės užtikrina, kad 

piliečiai, keliaudami po kitas valstybes 

nares, galėtų naudotis savo valstybėse 

narėse veikiančiomis karštosiomis 

linijomis ir pagalbos linijomis surinkdami 

šalies kodą. 

Pagrindimas 

Po įvairias valstybes nares keliaujantiems piliečiams kartais reikia susisiekti su įvairiomis 

karštosiomis ir pagalbos linijomis savo buveinės šalyse, kad galėtų išspręsti skubius 

klausimus ar tarpininkauti juos sprendžiant. Jei būtų galima skambinti šiomis linijomis 

surinkus šalies kodą, būtų paprasčiau gauti pagalbą arba konsultuotis. 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

92 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 

netaiko jokių diskriminacinių reikalavimų 

ar sąlygų, susijusių su prieiga ar 

naudojimu, dėl jų pilietybės ar 

gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 

tokius skirtumus galima objektyviai 

pateisinti. 

Elektroninių ryšių tinklų ar paslaugų 

teikėjai galutiniams paslaugų gavėjams 

netaiko jokių diskriminacinių reikalavimų 

ar sąlygų, susijusių su prieiga ar 

naudojimu, dėl jų pilietybės ar 

gyvenamosios vietos, išskyrus atvejus, kai 

tokius skirtumus galima objektyviai 

pateisinti ir kai jie atitinka pagrindinių 

teisių taikymo sritį ir aiškinimą, kaip 

numatyta Chartijos 52 straipsnyje. 

Pagrindimas 

Pagal Chartiją ir susijusią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką bet koks šios 

Chartijos pripažintų teisių ir laisvių įgyvendinimo apribojimas turi būti numatytas įstatymo ir 

nekeisti šių teisių ir laisvių esmės. Remiantis proporcingumo principu, apribojimai galimi tik 

tuo atveju, kai jie būtini ir tikrai atitinka Sąjungos pripažintus bendrus interesus arba 

reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti. 
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Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

93 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Siekdama padėti nuosekliai taikyti 

pagrindinių teisių apsaugos priemones, 

EERRI, pasikonsultavusi su 

suinteresuotosiomis šalimis ir glaudžiai 

bendradarbiaudama su Komisija ir 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

agentūra (FRA), iki ...[data] turi paskelbti 

gaires dėl bendrų metodų, kad užtikrintų, 

jog nacionalinės priemonės, susijusios su 

galutinių paslaugų gavėjų prieiga prie 

paslaugų bei programų ir naudojimusi 

jomis pasitelkiant elektroninių ryšių 

tinklus, atitiktų pagrindines teises ir 

laisves, kurios įtvirtintos Chartijoje ir 

bendruosiuose Sąjungos teisės 

principuose. 

Pagrindimas 

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį šis pakeitimas būtinas siekiant išlaikyti vidinę 

teksto logiką ir suderinti jį su kitais susijusiais pasiūlymais dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto, visų pirma su pasiūlymu dėl reglamento dėl EERRI. 

 

Pakeitimas 44 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

114 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Iki ... [penkeri metai nuo 115 

straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje 

nurodytos taikymo pradžios dienos] o 

vėliau kas penkerius metus Komisija 

persvarsto pagrindinių teisių apsaugos 

priemonių, nurodytų 93 straipsnyje, 

taikymą. 
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