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Pakeitimas 29
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Šioje direktyvoje derinamos 
valstybių narių nuostatos, reikalingos 
siekiant užtikrinti vienodą pagrindinių 
teisių ir laisvių apsaugos lygį ir ypač teisę 
į privatumą ir teisę į informacijos 
technologijos sistemos konfidencialumą ir 
saugumą atsižvelgiant į asmens duomenų 
tvarkymą elektroninių ryšių sektoriuje ir 
užtikrinti laisvą tokių duomenų ir 
elektroninių ryšių įrangos ir paslaugų 
judėjimą Bendrijoje.

Or. en

Pakeitimas 30
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Nustatant tvarkymo saugumo 
įgyvendinimo priemones pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nurodytą 14a straipsnio 2 dalyje, Komisija 
įtraukia visas atitinkamas Europos 
institucijas ir organizacijas (ENISA, 
Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną (angl. EDPS)  ir pagal 29 
straipsnį įsteigtą darbo grupę) ir visas 
atitinkamas suinteresuotąsias šalis, 
siekiant informacijos apie geriausius 
turimus techninius ir ekonominius 
sprendimus, tinkamus pagerinti 
direktyvos įgyvendinimą.



PE406.051v03-00 4/50 AM\728240LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 31
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Šioje direktyvoje „srauto 
duomenys“ turėtų reikšti ne vien 
duomenis, tvarkomus pranešimui perduoti 
elektroninių ryšių tinklu, taip pat 
sąskaitoms už tokį perdavimą pateikti, bet 
ir asmens duomenis pagal Direktyvos 
95/46/EB 2 straipsnį, jei jie atskirai ar su 
kitais teisėtai prieinamais duomenimis 
susiję su pavieniu asmeniu, kurio 
tapatybę gali nustatyti duomenis tvarkanti 
įstaiga.

Or. en

Pakeitimas 32
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Šioje direktyvoje „srauto 
duomenys“ turėtų reikšti ne vien 
duomenis, tvarkomus pranešimui perduoti 
elektroninių ryšių tinklu, taip pat 
sąskaitoms už tokį perdavimą pateikti, bet 
ir asmens duomenis, jei jie atskirai ar su 
kitais duomenimis susiję su pavieniu 
asmeniu, kurio tapatybę tiesiogiai arba 
netiesiogiai gali nustatyti duomenų 
valdytojas.

Or. en
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Pagrindimas

„Srauto duomenų“ apibrėžimas turėtų atitikti Direktyvą 95/46/EB, kurioje asmens duomenys 
apima informaciją, pagal kurią tiesiogiai ir netiesiogiai nustatomas atskiras asmuo.

Pakeitimas 33
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Jei saugumo pažeidimas, dėl kurio 
prarandami atskiro abonento asmens 
duomenys arba jiems kyla pavojus, 
tinkamai ir laiku nesprendžiamas, jis gali 
lemti didelius ekonominius nuostolius ir 
socialinę žalą, įskaitant su asmens tapatybe 
susijusį sukčiavimą. Todėl abonentams, su 
kuriais susiję tokie saugumo incidentai,
apie tai turėtų būti nedelsiant pranešama ir 
jie informuojami, kad galėtų imtis būtinų 
atsargumo priemonių. Į pranešimą turėtų 
būti įtraukta informacija apie priemones, 
kurių ėmėsi paslaugų teikėjas, kad 
išsiaiškintų pažeidimą, bei rekomendacijos 
paslaugų gavėjams, kuriuos jis paveikė.

(29) Jei didelis saugumo pažeidimas, dėl 
kurio prarandami atskiro abonento asmens 
duomenys arba jiems kyla pavojus, 
tinkamai ir laiku nesprendžiamas, jis gali 
lemti didelius ekonominius nuostolius ir 
socialinę žalą, įskaitant su asmens tapatybe 
susijusį sukčiavimą. Todėl apie tai turėtų 
būti nedelsiant pranešama nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Į pranešimą turėtų 
būti įtraukta informacija apie priemones, 
kurių ėmėsi paslaugų teikėjas, kad 
išsiaiškintų pažeidimą, bei rekomendacijos 
paslaugų gavėjams, kuriuos jis paveikė.

Kompetentinga institucija apsvarsto ir 
nustato pažeidimo sunkumą. Jei 
pažeidimas laikomas sunkiu, 
kompetentinga institucija pareikalauja 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjo 
apie tai nedelsiant pranešti asmenims, 
kurie susiję su pažeidimu.

Or. en
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Pakeitimas 34
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Jei saugumo pažeidimas, dėl kurio 
prarandami atskiro abonento asmens 
duomenys arba jiems kyla pavojus, 
tinkamai ir laiku nesprendžiamas, jis gali 
lemti didelius ekonominius nuostolius ir 
socialinę žalą, įskaitant su asmens tapatybe 
susijusį sukčiavimą. Todėl abonentams, su 
kuriais susiję tokie saugumo incidentai, 
apie tai turėtų būti nedelsiant pranešama ir 
jie informuojami, kad galėtų imtis būtinų 
atsargumo priemonių. Į pranešimą turėtų 
būti įtraukta informacija apie priemones, 
kurių ėmėsi paslaugų teikėjas, kad 
išsiaiškintų pažeidimą, bei rekomendacijos 
paslaugų gavėjams, kuriuos jis paveikė.

(29) Jei saugumo pažeidimas, dėl kurio 
prarandami atskiro abonento asmens 
duomenys arba jiems kyla pavojus, 
tinkamai ir laiku nesprendžiamas, jis gali 
lemti didelius ekonominius nuostolius ir 
socialinę žalą, įskaitant su asmens tapatybe 
susijusį sukčiavimą. Todėl abonentams, su 
kuriais susiję tokie saugumo incidentai, ir 
nacionalinei reguliavimo institucijai apie 
tai turėtų būti nedelsiant pranešama. Į 
pranešimą turėtų būti įtraukta informacija 
apie priemones, kurių ėmėsi paslaugų 
teikėjas, kad išsiaiškintų pažeidimą, bei 
rekomendacijos paslaugų gavėjams, 
kuriuos jis paveikė. Nacionalinė 
reguliavimo institucija privalo išnagrinėti 
ir nustatyti pažeidimo sunkumą ir, esant 
reikalui, pareikalauti teikėjo nedelsiant 
pranešti abonentams, kuriuos pažeidimas 
paveikė.

Or. en

Pakeitimas 35
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Šios direktyvos 15 straipsnio 1 dalis 
turi būti suprantama taip, kad asmens 
duomenų atskleidimas pagal Direktyvos 
2004/48 8 straipsnį nepažeistų šios 
direktyvos arba Direktyvos 1995/46, kai jis 
vykdomas pagal pateisinamą, 
t. y. pakankamai pagrįstą ir proporcingą 
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prašymą atsižvelgiant į procedūras, kurias 
nustatė valstybės narės, užtikrinančios 
kad būtų paisoma šių apsaugos 
priemonių.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 2004/48 dėl intelektinės nuosavybės teisių gynimo 8 straipsnis susijęs su 
informacijos atskleidimu, kuris gali apimti duomenis, saugomus pagal šią Direktyvą 
(2002/58) ir (arba) Direktyvą 1995/46. Iš šios direktyvos 15 straipsnio 1 dalies ir Direktyvos 
1995/46 13 straipsnio 1 dalies g punkto aišku, kad toks atskleidimas galimas, kai tai būtina 
siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teises ir laisves. Atsižvelgiant į naują teismo praktiką reikėtų 
ES lygmeniu išaiškinti Direktyvos 2004/48 8 straipsnio specialių atskleidimo nuostatų ir šios 
direktyvos nuostatų santykį ir padidinti visų šalių teisinį tikrumą.

Pakeitimas 36
Patrick Gaubert

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Įgyvendindamos direktyvos 
2002/58/EB perkėlimo priemones, 
valstybių narių valdžios institucijos bei 
teismai privalo ne tik aiškinti savo 
nacionalinę teisę pagal minėtą direktyvą, 
bet ir nesiremti tokiu šios direktyvos 
aiškinimu, kuris prieštarautų kitoms 
pagrindinėms teisėms ar bendriesiems 
Bendrijos teisės principams, pavyzdžiui, 
proporcingumo principui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į 2008 m. sausio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą  byloje 
Promusicae prieš Telefónica, kuriuo patvirtinama, kad valstybės narės direktyvą turi aiškinti 
taip, kad tai nepažeistų kitų pagrindinių teisių arba bendrų teisės principų.  Tai užtikrina kitų 
teisių ir laisvių apsaugą.
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Pakeitimas 37
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Įgyvendindamos priemones, kurias 
taikant perkeliama ši direktyva, valstybių 
narių valdžios institucijos ir teismai 
privalo ne tik aiškinti savo nacionalinę 
teisę pagal minėtą direktyvą, bet ir 
nesiremti tokiu šios direktyvos aiškinimu, 
kuris prieštarautų pagrindinėms teisėms 
ar kitiems bendriesiems Bendrijos teisės 
principams, pavyzdžiui, proporcingumo 
principui.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime remiamasi 2008 m. sausio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo byloje 
Promusicae prieš Telefónica formuluote. Savo sprendime teismas patvirtina, kad valstybės 
narės įgyvendindamos direktyvą turi remtis aiškinimu, kuris nepažeidžia pagrindinių teisių 
arba kitų bendrų Bendrijos teisės principų.

Pakeitimas 38
Jean Lambert

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Įgyvendindamos priemones, kurias 
taikant perkeliama ši direktyva, valstybių 
narių valdžios institucijos turėtų ne tik 
savo nacionalinę teisę aiškinti taip, kad tai 
atitiktų šią direktyvą, bet ir nesiremti tokiu 
šios direktyvos aiškinimu, kuris 
prieštarautų pagrindinėms teisėms ar 
kitiems bendriesiems Bendrijos teisės 
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principams, pavyzdžiui, proporcingumo 
principui.

Or. en

Pakeitimas 39
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30a) Įgyvendindamos priemones, kurias 
taikant perkeliama ši direktyva, valstybių 
narių valdžios institucijos ir teismai 
privalo ne tik aiškinti savo nacionalinę 
teisę pagal minėtą direktyvą, bet ir 
nesiremti tokiu šios direktyvos aiškinimu, 
kuris prieštarautų pagrindinėms teisėms 
ar kitiems bendriesiems Bendrijos teisės 
principams, pavyzdžiui, proporcingumo 
principui.

Or. en

Pagrindimas

Į šį pakeitimą įtraukta naujo Europos Teisingumo Teismo sprendimo byloje Promusicae prieš 
Telefónica (2008 m. sausio 29 d.) formuluotė. Šiuo teismo sprendimu dar kartą patvirtinama, 
kad įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės privalo vadovautis interpretacija, kuri 
neprieštarauja pagrindinėms teisėms ir kitiems bendriesiems Bendrijos teisės principams.

Pakeitimas 40
Silvia-Adriana Țicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Institucija gali prisidėti prie geresnės 
asmens duomenų ir privatumo apsaugos 
Bendrijoje, be kita ko dalydamasi 

(33) Europos tinklų ir informacijos 
apsaugos agentūra (angl. ENISA) kartu 
su nacionalinėmis ryšių reguliavimo 
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kompetencija ir konsultuodama, 
skatindama gerosios patirties rizikos 
valdymo srityje mainus ir nustatydama 
bendrus rizikos vertinimo metodus. Visų 
pirma ji turėtų prisidėti prie atitinkamų 
techninių ir organizacinių saugumo 
priemonių derinimo.

institucijomis gali prisidėti prie geresnės 
asmens duomenų ir privatumo apsaugos 
Bendrijoje, be kita ko dalydamasi 
kompetencija ir konsultuodama, 
patvirtindama tinklų saugumo standartus, 
susijusius su elektroniniais ryšiais ir 
duomenimis, skatindama gerosios patirties 
rizikos valdymo srityje mainus ir 
nustatydama bendrus rizikos vertinimo 
metodus. Visų pirma ji turėtų prisidėti prie 
atitinkamų techninių ir organizacinių 
saugumo priemonių derinimo.

Or. ro

Pagrindimas

Būtina stiprinti ENISA ir nacionalinių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų vaidmenį. 

Pakeitimas 41
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Institucija gali prisidėti prie geresnės 
asmens duomenų ir privatumo apsaugos 
Bendrijoje, be kita ko dalydamasi 
kompetencija ir konsultuodama, 
skatindama gerosios patirties rizikos 
valdymo srityje mainus ir nustatydama 
bendrus rizikos vertinimo metodus. Visų 
pirma ji turėtų prisidėti prie atitinkamų 
techninių ir organizacinių saugumo 
priemonių derinimo.

(33) Institucija gali prisidėti prie geresnės 
asmens duomenų ir privatumo apsaugos 
Bendrijoje, be kita ko dalydamasi 
kompetencija ir konsultuodama, 
skatindama gerosios patirties rizikos 
valdymo srityje mainus ir nustatydama 
bendrus rizikos vertinimo metodus.

Or. en
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Pakeitimas 42
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Programinė įranga, slapta stebinti 
naudotojo veiksmus ir (arba) trukdanti 
naudotojo galinio įrenginio veikimui 
trečiosios šalies naudai (vadinamosios 
šnipinėjimo programos), kelia rimtą 
grėsmę naudotojų privatumui. Reikia 
užtikrinti aukštą ir vienodą naudotojų 
privataus gyvenimo apsaugos lygį 
nepriklausomai nuo to, ar nepageidaujamos 
šnipinėjimo programos yra parsisiunčiamos 
netyčia elektroninių ryšių tinklais, ar yra 
pristatomos ir slapta įdiegiamos į 
programinę įrangą, platinamą per kitus 
išorinius duomenų laikmenis, pavyzdžiui, 
kompaktinius diskus, tik skaitomos 
atminties kompaktinius diskus (CD-ROM), 
USB raktus.

(34) Programinė įranga, slapta stebinti 
naudotojo veiksmus ir (arba) trukdanti 
naudotojo galinio įrenginio veikimui 
trečiosios šalies naudai (vadinamosios 
šnipinėjimo programos), kelia rimtą 
grėsmę naudotojų privatumui. Reikia 
užtikrinti aukštą ir vienodą naudotojų 
privataus gyvenimo apsaugos lygį 
nepriklausomai nuo to, ar nepageidaujamos 
šnipinėjimo programos yra parsisiunčiamos 
netyčia elektroninių ryšių tinklais, ar yra 
pristatomos ir slapta įdiegiamos į 
programinę įrangą, platinamą per kitas 
išorines duomenų laikmenas, pavyzdžiui, 
kompaktinius diskus, tik skaitomos 
atminties kompaktinius diskus (CD-ROM), 
USB raktus.
Valstybės narės turi skatinti galutinius 
naudotojus imtis reikiamų veiksmų ir 
apsaugoti savo galinius įrenginius nuo 
virusų ir šnipinėjimo programų.

Or. en

Pagrindimas

Galiniai įrenginiai yra silpniausia tinklo grandis, todėl turėtų būti gerai apsaugoti. 
Galutiniai naudotojai turėtų suprasti pavojų, kuris kyla naršant internete ir parsisiunčiant bei 
naudojant programinę įrangą arba duomenų laikmenas.



PE406.051v03-00 12/50 AM\728240LT.doc

LT

Pakeitimas 43
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
turi nemažai investuoti kovodami su 
nepageidaujamais komerciniais 
pranešimais (nepageidaujamais 
elektroninio pašto laiškais). Jų padėtis 
geresnė nei galutinių paslaugų gavėjų, nes 
jie turi žinių ir išteklių, kurie būtini 
nepageidaujamo elektroninio pašto 
platintojams aptikti ir nustatyti. Todėl 
elektroninio pašto paslaugų teikėjai ir kiti 
paslaugų teikėjai turėtų turėti galimybę 
imtis teisinių veiksmų prieš 
nepageidaujamo elektroninio pašto 
platintojus ir taip apginti savo klientų bei 
savo teisėto verslo interesus.

(35) Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
turi nemažai investuoti kovodami su 
nepageidaujamais komerciniais 
pranešimais (nepageidaujamais 
elektroninio pašto laiškais). Jų padėtis 
geresnė nei galutinių paslaugų gavėjų, nes 
jie turi žinių ir išteklių, kurie būtini 
nepageidaujamo elektroninio pašto 
platintojams aptikti ir nustatyti. Todėl 
elektroninio pašto paslaugų teikėjai ir kiti 
paslaugų teikėjai turėtų turėti galimybę 
imtis teisinių veiksmų dėl tokių pažeidimų
prieš nepageidaujamo elektroninio pašto 
platintojus ir taip apginti savo klientų bei 
savo teisėto verslo interesus.

Or. en

Pakeitimas 44
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Kai gali būti tvarkomi vietos 
nustatymo duomenys, kurie skiriasi nuo 
srauto duomenų, tokie duomenys turėtų 
būti tvarkomi tik tokiu atveju, jei jie 
pakeisti taip, kad taptų anoniminiais, arba 
vartotojo arba abonento sutikimu. Juos 
reikėtų aiškiai ir išsamiai informuoti apie 
galimybę bet kada atšaukti duotą sutikimą 
srauto duomenims tvarkyti.

Or. en
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Pakeitimas 45
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Kai gali būti tvarkomi vietos 
nustatymo duomenys, kurie skiriasi nuo 
srauto duomenų, tokie duomenys gali būti 
tvarkomi tik tokiu atveju, jei jie pakeisti 
taip, kad taptų anoniminiais, arba 
išankstiniu vartotojo arba abonento 
sutikimu. Juos reikėtų aiškiai ir išsamiai 
informuoti apie galimybę bet kada 
atšaukti duotą sutikimą srauto 
duomenims tvarkyti.

Or. en

Pakeitimas 46
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1 punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. 1 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Ši direktyva suderina valstybių narių 
nuostatas, užtikrinančias vienodą 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos 
lygį, ypač teisę į privatumą ir 
informacinių technologijų sistemų 
konfidencialumą ir saugumą, susijusį su 
asmens duomenų tvarkymu elektroninių 
ryšių sektoriuje, ir užtikrinančias laisvą 
tokių duomenų judėjimą ir laisvą 
elektroninių ryšių įrangos ir paslaugų 
judėjimą Bendrijoje.

Or. en



PE406.051v03-00 14/50 AM\728240LT.doc

LT

Pakeitimas 47
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnio b punktas keičiamas taip:
(b) „srauto duomenys“ – tai duomenys, 
tvarkomi pranešimui perduoti 
elektroninių ryšių tinklu, taip pat 
sąskaitoms už tokį perdavimą pateikti.
Srauto duomenimis šiame straipsnyje taip 
pat laikomi asmens duomenys, nurodyti 
Direktyvoje 95/46/EB, jei atitinkami 
duomenys atskirai arba su kitais 
duomenimis susiję su asmeniu, kurį gali 
tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti 
duomenų valdytojas.

Or. en

Pagrindimas

Pagal Direktyvą 95/46 interneto protokolo (IP) adresas yra asmens duomenys, nes pagal IP 
adresą galima netiesiogiai nustatyti pavienį asmenį.

Pakeitimas 48
Ioannis Varvitsiotis, Georgios Papastamkos

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnio b punktas keičiamas taip:
(b) „srauto duomenys“ – tai duomenys, 
tvarkomi pranešimui perduoti 
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elektroninių ryšių tinklu, taip pat 
sąskaitoms už tokį perdavimą pateikti.
Srauto duomenimis šiame straipsnyje taip 
pat laikomi asmens duomenys, nurodyti 
Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje, tik jei 
atitinkami duomenys susiję su asmeniu, 
kurį gali tiesiogiai nustatyti duomenis 
tvarkantis subjektas, panaudodamas 
tinkamas priemones.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti atvejus, kai srauto duomenys laikytini asmens duomenimis.

Pakeitimas 49
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1b. 2 straipsnio b punktas keičiamas taip:
(b) „srauto duomenys“ – tai duomenys, 
tvarkomi pranešimui perduoti 
elektroninių ryšių tinklu, taip pat 
sąskaitoms už tokį perdavimą pateikti.
Srauto duomenimis šiame straipsnyje taip 
pat laikomi asmens duomenys, nurodyti 
Direktyvos 95/46/EB 2 straipsnyje, jei 
atitinkami duomenys atskirai arba su 
kitais teisėtai prieinamais duomenimis 
susiję su asmeniu, kurį gali tiesiogiai
nustatyti duomenis tvarkantis subjektas.

Or. en
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Pakeitimas 50
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnio d punktas keičiamas taip:
(d) „pranešimas“ – tai informacija, 
kuria apsikeičiama arba kuri 
perduodama tarp baigtinio skaičiaus 
šalių, naudojantis viešai prieinamomis 
elektroninių ryšių paslaugomis. Jam 
nepriskiriama informacija, perduodama 
kaip dalis viešojo transliavimo paslaugos 
arba bet kokio kito viešojo pranešimo, 
naudojant elektroninių ryšių tinklus, 
išskyrus tuos atvejus, kai tokia 
informacija gali būti susijusi su 
informaciją gaunančiu abonentu arba 
naudotoju, kurio tapatybę galima 
nustatyti;

Or. fr

Pagrindimas

Informacija, kuri yra viešųjų paslaugų, pvz., naujų tiesioginių paslaugų (įskaitant perdavimą, 
transliavimą žiniatinkliu, transliavimą vienu metu ir interaktyvias paslaugas),  turinys, 
neturėtų būti laikoma konfidencialia, nes ji perduodama visuomenei. Todėl ji neturėtų įeiti į 
„pranešimo“ apimtį.

Pakeitimas 51
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
2 straipsnio d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnio d punktas keičiamas taip:
(d) „pranešimas“ – tai informacija, 
kuria apsikeičiama arba kuri 
perduodama tarp baigtinio skaičiaus 
šalių, naudojantis viešai prieinamomis 
elektroninių ryšių paslaugomis. Jam 
nepriskiriama informacija, perduodama 
kaip dalis viešojo pranešimo, naudojant 
elektroninių ryšių tinklus, įskaitant 
transliavimą, išskyrus tuos atvejus, kai 
tokia informacija gali būti susijusi su 
prašomą ir teisėtai skelbiamą informaciją 
gaunančiu abonentu arba naudotoju, 
kurio tapatybę galima nustatyti.  

Or. en

Pagrindimas

2002 m.  direktyvoje dėl privatumo ir elektroninių ryšių transliavimas neįtraukiamas į 
„elektroninių ryšių“  sąvoką. Šio pakeitimo tikslas – atnaujinti ir apibrėžti „pranešimo“ 
sąvoką šios direktyvos kontekste atsižvelgiant į naujų paslaugų (pvz., transliavimo žiniatinkliu 
ir kitų panašių paslaugų rūšių) ypatumus virtualioje erdvėje. Šis pakeitimas atitinka 
Direktyvą 2007/65/EB.

Pakeitimas 52
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -1 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
2 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1c. 2 straipsnio d punktas keičiamas taip:
(d) „pranešimas“ – tai informacija, 
kuria apsikeičiama arba kuri 
perduodama tarp baigtinio skaičiaus 
šalių, naudojantis viešai prieinamomis 
elektroninių ryšių paslaugomis. Jam 
nepriskiriama informacija, perduodama 
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kaip dalis viešojo pranešimo, naudojant 
elektroninių ryšių tinklus, įskaitant 
transliavimą, išskyrus tuos atvejus, kai 
tokia informacija gali būti susijusi su 
prašomą ir teisėtai skelbiamą informaciją 
gaunančiu abonentu arba naudotoju, 
kurio tapatybę galima nustatyti.

Or. en

Pakeitimas 53
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto aa papunktis (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šioms priemonėms, nepažeidžiant 
Direktyvų 95/46/EB ir 2006/24/EB 
nuostatų priskiriama:

– tinkamos techninės ir organizacinės 
priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, 
kad su asmens duomenimis galėtų 
susipažinti tik tam teisę turintys 
darbuotojai, ir apsaugoti saugomus ar 
siunčiamus asmens duomenis nuo 
atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, 
atsitiktinio praradimo ar pakeitimo ar jų 
saugojimo, tvarkymo, susipažinimo ar 
atskleidimo neturint tam teisės ar 
neteisėtai;

– tinkamos techninės ir organizacinės 
priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti 
tinklą ir paslaugas nuo atsitiktinio, 
neteisėto ar neturint leidimo naudojimosi, 
kišimosi ar trukdymo jo veikimui ar 
prieinamumui;

– saugumo politika asmens duomenų 
tvarkymo srityje;

– protingai numatomų pažeidžiamų 
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elektroninių ryšių paslaugų teikėjo 
palaikomų sistemų vietų nustatymas ir 
įvertinimas, nuolat stebint saugumo 
pažeidimus;
– prevencinių, prevencinių taisomųjų ir 
švelninančių veiksmų taikymas 
pažeidžiamų vietų, nustatytų trečiojoje 
įtraukoje nustatyta tvarka, atžvilgiu ir 
prevencinių, prevencinių taisomųjų ir 
švelninančių veiksmų taikymas saugumo 
incidentų atžvilgiu, jei šie gali sukelti 
saugumo pažeidimą.

Or. en

Pakeitimas 54
Kathalijne Maria Buitenweg

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio 
atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, pakeičiami, neteisėtai 
atskleidžiami arba susipažįstama su 
teikiant viešąsias ryšių paslaugas
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas 
nedelsdamas apie tokį pažeidimą praneša 
atitinkamam abonentui ir nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Pranešime 
abonentui bent aprašomas pažeidimo 
pobūdis ir rekomenduojamos priemonės 
šio pažeidimo galimam neigiamam 
poveikiui sušvelninti. Be to, pranešime 
nacionalinei reguliavimo institucijai 
aprašomi padariniai ir priemonės, kurių 
ėmėsi paslaugų teikėjas pažeidimui 
išaiškinti.

3. Sunkaus saugumo pažeidimo atveju, dėl 
kurio atsitiktinai arba neteisėtai 
sunaikinami, prarandami, pakeičiami, 
neteisėtai atskleidžiami arba susipažįstama 
su teikiant viešąsias ryšių paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, jei 
gali būti padaryta žala kitiems asmenimis, 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas 
ir internetu paslaugas naudotojams 
teikianti bendrovė – duomenų valdytoja ir 
informacinės visuomenės paslaugų teikėja
nedelsdami apie tokį pažeidimą praneša 
atitinkamam naudotojui ir nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Pranešime 
nacionalinei reguliavimo institucijai bent 
aprašomas pažeidimo pobūdis ir 
rekomenduojamos priemonės šio 
pažeidimo galimam neigiamam poveikiui 
sušvelninti. Be to, pranešime nacionalinei 
reguliavimo institucijai aprašomi padariniai 
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ir priemonės, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas 
pažeidimui išaiškinti.

Or. en

Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugų naudotojas, pvz., kai jis bendrauja su abonentu, nebūtinai yra 
šios konkrečios paslaugos abonentas. Šio straipsnio nuostatos turėtų galioti taip pat ir 
buvusiems abonentams. Todėl žodis „naudotojas“ tinkamesnis.

Pakeitimas 55
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio 
atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, pakeičiami, neteisėtai 
atskleidžiami arba susipažįstama su 
teikiant viešąsias ryšių paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas 
nedelsdamas apie tokį pažeidimą praneša 
atitinkamam abonentui ir nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Pranešime 
abonentui bent aprašomas pažeidimo 
pobūdis ir rekomenduojamos priemonės 
šio pažeidimo galimam neigiamam 
poveikiui sušvelninti. Be to, pranešime 
nacionalinei reguliavimo institucijai 
aprašomi padariniai ir priemonės, kurių 
ėmėsi paslaugų teikėjas pažeidimui 
išaiškinti.

3. Sunkaus saugumo pažeidimo atveju, dėl 
kurio atsitiktinai arba neteisėtai 
sunaikinami, prarandami, pakeičiami, 
neteisėtai atskleidžiami arba susipažįstama 
su teikiant viešąsias ryšių paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, jei 
gali būti padaryta žala naudotojams, 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas 
ir internetu paslaugas naudotojams 
teikianti bendrovė – duomenų valdytoja ir 
informacinės visuomenės paslaugų teikėja
nedelsdami apie tokį pažeidimą praneša 
nacionalinei reguliavimo institucijai arba 
kompetentingai institucijai pagal
individualius valstybės narės įstatymus.
Pranešime kompetentingai institucijai bent 
aprašomas pažeidimo pobūdis ir 
rekomenduojamos priemonės šio 
pažeidimo galimam neigiamam poveikiui 
sušvelninti. Be to, pranešime 
kompetentingai institucijai aprašomi 
padariniai ir priemonės, kurių ėmėsi 
paslaugų teikėjas pažeidimui išaiškinti.
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Or. en

Pakeitimas 56
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio 
atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, pakeičiami, neteisėtai 
atskleidžiami arba susipažįstama su 
teikiant viešąsias ryšių paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjas nedelsdamas apie tokį pažeidimą 
praneša atitinkamam abonentui ir 
nacionalinei reguliavimo institucijai.
Pranešime abonentui bent aprašomas 
pažeidimo pobūdis ir rekomenduojamos 
priemonės šio pažeidimo galimam 
neigiamam poveikiui sušvelninti. Be to, 
pranešime nacionalinei reguliavimo 
institucijai aprašomi padariniai ir 
priemonės, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas 
pažeidimui išaiškinti.

3. Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio 
atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, pakeičiami, neteisėtai 
atskleidžiami arba susipažįstama su 
teikiant viešąsias ryšių paslaugas ir 
informacinės visuomenės paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, 
teikėjas nedelsdamas apie tokį pažeidimą 
praneša visiems asmenims, kuriems tai 
turi poveikį, ir nacionalinei reguliavimo 
institucijai. Pranešime abonentui bent 
aprašomas pažeidimo pobūdis ir 
rekomenduojamos priemonės šio 
pažeidimo galimam neigiamam poveikiui 
sušvelninti. Be to, pranešime nacionalinei 
reguliavimo institucijai aprašomi padariniai 
ir priemonės, kurių ėmėsi paslaugų teikėjas 
pažeidimui išaiškinti. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos (NRI) turi 
reguliariai parengti statistines analizes 
pagal atskiras įmones ir visos pramonės 
mastu, apie duomenų saugumo pažeidimo 
rūšis ir dažnį per nurodytus laikotarpius, 
taip pat apie šių pažeidimų sušvelninimo 
greitį ir veiksmingumą. NRI taip pat turi 
stebėti, ar įmonės sąžiningai įvykdė šiame 
straipsnyje numatytus įpareigojimus 
pateikti pranešimą ir pažeidimo atveju 
numatyti tinkamas sankcijas, kurios 
prireikus gali apimti ir  paskelbimą.

Or. en
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Pagrindimas

Reikalavimai dėl pranešimo turėtų apimti ne tik „abonentus“, bet ir visus paveiktus asmenis, 
kurių duomenys saugumo pažeidimo atveju buvo pažeisti.  Taip pat reikia aiškiau apibrėžti 
nacionalinių reguliavimo institucijų vaidmenį, siekiant užtikrinti veiksmingą numatytų 
priemonių įgyvendinimą.

Pakeitimas 57
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Saugumo pažeidimo atveju, dėl kurio 
atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinami, 
prarandami, pakeičiami, neteisėtai 
atskleidžiami arba susipažįstama su 
teikiant viešąsias ryšių paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas 
nedelsdamas apie tokį pažeidimą praneša 
atitinkamam abonentui ir nacionalinei 
reguliavimo institucijai. Pranešime 
abonentui bent aprašomas pažeidimo 
pobūdis ir rekomenduojamos priemonės 
šio pažeidimo galimam neigiamam 
poveikiui sušvelninti. Be to, pranešime 
nacionalinei reguliavimo institucijai 
aprašomi padariniai ir priemonės, kurių 
ėmėsi paslaugų teikėjas pažeidimui 
išaiškinti.

3. Sunkaus saugumo pažeidimo atveju, dėl 
kurio atsitiktinai arba neteisėtai 
sunaikinami, prarandami, pakeičiami, 
neteisėtai atskleidžiami arba susipažįstama 
su teikiant viešąsias ryšių paslaugas 
Bendrijoje perduodamais, saugomais arba 
kitaip tvarkomais asmens duomenimis, ir 
kyla pagrįstas pavojus pakenkti 
naudotojams, viešųjų elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjas nedelsdamas apie tokį 
pažeidimą praneša kompetentingai
institucijai. Pranešime nacionalinei 
reguliavimo institucijai bent aprašomas 
pažeidimo pobūdis ir rekomenduojamos 
priemonės šio pažeidimo galimam 
neigiamam poveikiui sušvelninti. Be to, 
pranešime kompetentingai institucijai 
aprašomi padariniai ir priemonės, kurių 
ėmėsi paslaugų teikėjas pažeidimui 
išaiškinti.

Or. en
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Pakeitimas 58
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Kompetentinga institucija įvertina ir 
nustato pažeidimo sunkumą. Jei 
pažeidimas laikomas sunkiu, 
kompetentinga institucija pareikalauja 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjo 
apie tai nedelsiant pranešti asmenims, 
kuriuos pažeidimas paveikė. Pranešime 
pateikiama 3 dalyje apibūdinta 
informacija.

Pranešimo apie sunkų pažeidimą 
terminas gali būti atidedamas, jei tai gali 
pakenkti sunkaus pažeidimo tyrimui 
baudžiamojoje byloje.

Or. en

Pakeitimas 59
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Pažeidimas nelaikomas sunkiu, o 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjas atleidžiamas nuo reikalavimo 
pranešti atitinkamiems asmenims, jei 
įrodoma, kad pažeidimo paveiktiems 
asmens duomenims nekyla pagrįstas 
pavojus, nes buvo imtasi tinkamų 
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technologinių apsaugos priemonių, 
įskaitant tinkamas kodavimo 
technologijas.

Panaudojant technologines apsaugos 
priemones atsitiktinio arba neteisėto 
perduodamų arba saugomų asmens 
duomenų praradimo, pakeitimo, neteisėto 
atskleidimo arba prieigos prie jų atveju 
duomenys taptų nesuprantami trečiajai 
šaliai arba atsitiktinio arba neteisėto 
technologinių apsaugos priemonių 
praradimo atveju asmens duomenys būtų 
prieinami viešųjų elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjui ir informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjui.

Or. en

Pakeitimas 60
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai ir specialių informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai turi imtis 
techninių priemonių siekdami sumažinti 
jų saugomų arba tvarkomų asmens 
duomenų pažeidžiamumą ir pavojų, kad 
tokie duomenys bus prieinami, neteisėtai 
atskleisti, pakeisti arba atsitiktinai arba 
neteisėtai prarasti. Specialių informacinės 
visuomenės paslaugų ir ypač e. 
vyriausybės paslaugų teikėjų atveju šios 
techninės priemonės, tuo jų neapribojant, 
gali apimti tinkamas duomenų kodavimo 
technologijas.

Or. ro
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Pagrindimas

Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai turi imtis tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta asmens 
duomenų apsauga.

Pakeitimas 61
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d. Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir 
specialių informacinės visuomenės 
paslaugų teikėjas atleidžiamas nuo 
reikalavimo pranešti abonentams, jei 
įrodoma, kad saugumo pažeidimo paveikti 
perduodami, saugomi ar tvarkomi asmens 
duomenys buvo apsaugoti naudojant 
tinkamas technologines atsargumo 
priemones, todėl tapo nesuprantami 
neteisėtos prieigos, atsitiktinio arba 
neteisėto pakeitimo arba praradimo 
atveju, nors juos galima atgauti, jei jie 
taptų vėl prieinami. Abonentams turi būti 
pranešta tik tais atvejais, jei jų prarastų 
arba panaudojant apgaulę prieinamų 
duomenų panaudojimas galėtų sukelti 
didelį finansinį nuostolį arba socialinę 
žalą.

Or. ro

Pagrindimas

Šios rūšies pranešimas turėtų būti teikiamas tik jei saugumo pažeidimas sukeltų didelius 
nuostolius, tokių duomenų neteisėtas atskleidimas arba neteisėta prieiga prie jų ir prarastų 
asmens duomenų apgaulingas panaudojimas galėtų būti rimtai žalingas atitinkamam 
asmeniui.
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Pakeitimas 62
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau − Institucija) ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 
gali priimti
technines įgyvendinimo priemones, 
susijusias su inter alia šiame straipsnyje
nurodytiems informavimo ir pranešimo 
reikalavimams taikomomis aplinkybėmis, 
formatu ir tvarka.

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 dalyse ir 3 
dalies a–c punktuose nurodytų priemonių 
įgyvendinimo nuoseklumą, Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu, 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis ir 
ENISA, turėtų rekomenduoti technines 
įgyvendinimo priemones, susijusias su 
inter alia 1a dalyje apibūdintomis 
priemonėmis ir 3a ir 3b dalyse
nurodytiems informavimo ir pranešimo 
reikalavimams taikomomis aplinkybėmis, 
formatu ir tvarka.

Or. en

Pakeitimas 63
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau − Institucija) ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 
gali priimti technines įgyvendinimo 
priemones, susijusias su inter alia šiame 
straipsnyje nurodytiems informavimo ir 
pranešimo reikalavimams taikomomis 

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
nacionalinėmis elektroninių ryšių 
reguliavimo institucijomis ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, 
gali nustatyti asmens duomenų apsaugos 
saugumo standartus ir priimti technines 
įgyvendinimo priemones, susijusias su 
inter alia šiame straipsnyje nurodytiems 
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aplinkybėmis, formatu ir tvarka. informavimo ir pranešimo reikalavimams 
taikomomis aplinkybėmis, formatu ir 
tvarka.

Or. ro

Pagrindimas

Nacionalinių elektroninių ryšių reguliavimo institucijų vaidmuo turi būti sustiprintas, o ne 
sumažintas.

Pakeitimas 64
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos elektroninių ryšių rinkos 
institucija (toliau − Institucija) ir Europos 
duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu,
gali priimti technines įgyvendinimo 
priemones, susijusias su inter alia šiame 
straipsnyje nurodytiems informavimo ir 
pranešimo reikalavimams taikomomis 
aplinkybėmis, formatu ir tvarka.

4. Siekdama užtikrinti 1, 2 ir 3 dalyse 
nurodytų priemonių įgyvendinimo 
nuoseklumą, Komisija, pasikonsultavusi su 
ENISA, Europos duomenų apsaugos 
priežiūros pareigūnu ir pagal 29 straipsnį 
įsteigta darbo grupe, turėtų priimti 
technines įgyvendinimo priemones, 
susijusias su inter alia šiame straipsnyje 
nurodytiems informavimo ir pranešimo 
reikalavimams taikomomis aplinkybėmis, 
formatu ir tvarka. Komisija turi įtraukti 
visas atitinkamas suinteresuotąsias šalis, 
kad būtų informuota apie geriausius 
egzistuojančius sprendimus techniniu ir 
ekonominiu požiūriu, kurie tinkami 
siekiant pagerinti direktyvos 
įgyvendinimą.

Or. en

Pagrindimas

Su pagal 29 straipsnį įsteigta darbo grupe taip pat turėtų būti konsultuojamasi, nes bet kuri 
įvesta priemonė turės tiesioginį poveikį informacijai, kuri turi būti pateikiama atitinkamiems 



PE406.051v03-00 28/50 AM\728240LT.doc

LT

asmenims. Taip pat turėtų būti konsultuojamasi su pramonės atstovais.

Pakeitimas 65
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nacionalinės elektroninių ryšių 
reguliavimo institucijos kas šešis 
mėnesius turi pateikti Komisijai ataskaitą, 
kurioje apibendrinami gauti pranešimai 
dėl duomenų tvarkymo ir elektroninių 
ryšių tinklų saugumo su siūlomomis 
pagerinimo priemonėmis.  Remdamasi šia 
informacija Komisija kasmet turi pateikti 
Europos Parlamentui ataskaitą su 
pasiūlymais dėl elektroninių ryšių tinklų 
ir specialių informacinės visuomenės 
paslaugų saugumo pagerinimo.

Or. ro

Pagrindimas

Atsižvelgiant į greitą kaitą elektroninių ryšių srityje šių ryšių ir specialių informacinės 
visuomenės paslaugų tinklų saugumo pagerinimo priemonių reikia imtis pakankamai 
reguliariai, kad tiekėjams būtų sudarytos sąlygos imtis iniciatyvos, o ne tik reaguoti.

Pakeitimas 66
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -3 punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-3. 5 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
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1. Valstybės narės užtikrina pranešimų 
ir su jais susijusių srauto duomenų, 
perduodamų per viešųjų ryšių tinklą ir 
teikiant viešai teikiamas elektroninių 
ryšių paslaugas, konfidencialumą, 
taikydamos nacionalinės teisės aktus.
Visų pirma jos draudžia be atitinkamų 
naudotojų sutikimo klausytis, įrašyti, 
kaupti ar kitu būdu perimti bei stebėti 
pranešimus ir su jais susijusius srauto 
duomenis, išskyrus atvejus, kai tai 
galima teisėtai daryti pagal 15 straipsnio 
1 dalį ir Direktyvos 95/46/EB 13 
straipsnio 1 dalį. Šios dalies nuostatos 
nedraudžia techninio saugojimo, būtino 
perduoti pranešimą nepažeidžiant 
konfidencialumo principo.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad 15 straipsnis taip pat turėtų būti suprantamas atsižvelgiant 
į 1995 m. Duomenų apsaugos direktyvos 13 straipsnį ir todėl įtraukiama nauja ETT praktika 
(C-275/06).

Pakeitimas 67
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/58/EB
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos saugojimas arba galimybė 
gauti abonento arba naudotojo galiniame 
įrenginyje jau saugomą informaciją būtų 
leidžiamas tik su sąlyga, kad atitinkamam 
abonentui arba naudotojui yra pateikiama 
aiški ir išsami informacija inter alia apie 
tokio duomenų tvarkymo tikslus pagal 
Direktyvą 95/46/EB ir kad jam suteikta 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos saugojimas arba galimybė 
tiesiogiai ar netiesiogiai ir panaudojant 
bet kokią saugojimo laikmeną gauti 
abonento arba naudotojo galiniame 
įrenginyje jau saugomą informaciją būtų 
draudžiamas, išskyrus atvejus, kai yra 
gautas atitinkamo abonento arba 
naudotojo išankstinis sutikimas ir jam yra 
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teisė atsisakyti tokio duomenų valdytojo 
vykdomo tvarkymo. Tai neužkerta kelio 
techniniam saugojimui arba tokiai 
naudojimosi informacija galimybei, kurios 
vienintelis tikslas yra perduoti informaciją 
elektroninių ryšių tinklu arba tą perdavimą 
palengvinti arba kuri yra būtina siekiant 
teikti informacinės visuomenės paslaugas, 
kurių aiškiai paprašo abonentas arba 
naudotojas.

pateikiama aiški ir išsami informacija inter 
alia apie tokio duomenų tvarkymo tikslus 
pagal Direktyvą 95/46/EB. Tai neužkerta 
kelio techniniam saugojimui arba tokiai 
naudojimosi informacija galimybei, kurios 
vienintelis tikslas yra perduoti informaciją 
elektroninių ryšių tinklu arba tą perdavimą 
palengvinti arba kuri yra būtina siekiant 
teikti informacinės visuomenės paslaugas, 
kurių aiškiai paprašo abonentas arba 
naudotojas.

Or. en

Pakeitimas 68
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/58/EB
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos saugojimas arba galimybė 
gauti abonento arba naudotojo galiniame 
įrenginyje jau saugomą informaciją būtų 
leidžiamas tik su sąlyga, kad atitinkamam 
abonentui arba naudotojui yra pateikiama 
aiški ir išsami informacija inter alia apie 
tokio duomenų tvarkymo tikslus pagal 
Direktyvą 95/46/EB ir kad jam suteikta 
teisė atsisakyti tokio duomenų valdytojo 
vykdomo tvarkymo. Tai neužkerta kelio 
techniniam saugojimui arba tokiai 
naudojimosi informacija galimybei, kurios 
vienintelis tikslas yra perduoti informaciją 
elektroninių ryšių tinklu arba tą perdavimą 
palengvinti arba kuri yra būtina siekiant 
teikti informacinės visuomenės paslaugas, 
kurių aiškiai paprašo abonentas arba 
naudotojas.

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos saugojimas arba galimybė 
gauti abonento arba naudotojo galiniame 
įrenginyje jau saugomą informaciją, 
nepriklausomai nuo to, ar informacija 
saugoma tiesiogiai ar netiesiogiai ir 
panaudojant bet kokią saugojimo 
laikmeną  būtų draudžiamas, išskyrus 
atvejus, kai yra gautas atitinkamo 
abonento arba naudotojo išankstinis 
sutikimas, atsižvelgiant į tai, kad 
atitinkami naršyklės nustatymai sudaro 
išankstinį sutikimą, ir jam yra pateikiama 
aiški ir išsami informacija inter alia apie 
tokio duomenų tvarkymo tikslus pagal 
Direktyvą 95/46/EB ir kad jam suteikta 
teisė atsisakyti tokio duomenų valdytojo 
vykdomo tvarkymo. Tai neužkerta kelio 
techniniam saugojimui arba tokiai 
naudojimosi informacija galimybei, kurios 
vienintelis tikslas yra perduoti informaciją 
elektroninių ryšių tinklu arba kuri yra 
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būtina siekiant teikti informacinės 
visuomenės paslaugas, kurių aiškiai 
paprašo abonentas arba naudotojas.

Or. en

Pakeitimas 69
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 6 straipsnis papildomas šia 6a dalimi:
6a. Srauto duomenis gali tvarkyti fizinis 
arba juridinis asmuo techninių priemonių 
įgyvendinimo tikslu, kad būtų užtikrintas 
viešosios elektroninių ryšių paslaugos, 
viešojo arba privataus elektroninių ryšių 
tinklo, informacinės visuomenės 
paslaugos arba susijusių galinių ir kitų 
elektroninių ryšių įrenginių saugumas.  
Toks tvarkymas turi būti apribotas 
saugumo užtikrinimui būtinomis 
priemonėmis.

Or. en

Pakeitimas 70
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. 9 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Kai vietos nustatymo duomenys, 
nesudarantys srauto duomenų, susiję su 
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viešųjų ryšių tinklų ar viešųjų 
elektroninių ryšių naudotojais ar 
abonentais, gali būti tvarkomi, juos 
galima tvarkyti tik jeigu jie yra pakeisti 
taip, kad taptų anoniminiais ir gavus 
išankstinį naudotojų ar abonentų 
sutikimą su tokiu tvarkymu tokia 
apimtimi ir tiek laiko, kiek yra būtina 
teikti pridėtinės vertės paslaugai. Prieš 
gaudamas sutikimą, paslaugų teikėjas 
turi informuoti naudotojus ar abonentus 
apie tai, kokie vietos nustatymo 
duomenys, nesudarantys srauto 
duomenų, bus tvarkomi, kokiais tikslais 
ir kiek laiko, taip pat ar šie duomenys 
bus perduoti trečiajai šaliai pridėtinės 
vertės paslaugai teikti. Naudotojams ir 
abonentams sudaroma galimybė bet 
kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti 
vietos nustatymo duomenis, 
nesudarančius srauto duomenų.
Naudotojai arba abonentai aiškiai ir 
išsamiai informuojami apie galimybę bet 
kada atšaukti duotą sutikimą srauto 
duomenims tvarkyti.

Or. en

Pakeitimas 71
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. 9 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Kai vietos nustatymo duomenys, 
nesudarantys srauto duomenų, susiję su 
viešųjų ryšių tinklų ar viešųjų 
elektroninių ryšių naudotojais ar 
abonentais, gali būti tvarkomi, juos 
galima tvarkyti tik jeigu jie yra pakeisti 
taip, kad taptų anoniminiais ir gavus 
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išankstinį naudotojų ar abonentų 
sutikimą su tokiu tvarkymu tokia 
apimtimi ir tiek laiko, kiek yra būtina 
teikti pridėtinės vertės paslaugai. Prieš 
gaudamas sutikimą, paslaugų teikėjas 
turi informuoti naudotojus ar abonentus 
apie tai, kokie vietos nustatymo 
duomenys, nesudarantys srauto 
duomenų, bus tvarkomi, kokiais tikslais 
ir kiek laiko, taip pat ar šie duomenys 
bus perduoti trečiajai šaliai pridėtinės 
vertės paslaugai teikti. Naudotojams ir 
abonentams sudaroma galimybė bet 
kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti 
vietos nustatymo duomenis, 
nesudarančius srauto duomenų.
Naudotojai arba abonentai aiškiai ir 
išsamiai informuojami apie galimybę bet 
kada atšaukti duotą sutikimą srauto 
duomenims tvarkyti.

Or. en

Pakeitimas 72
Carlo Casini, Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 d punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4d. 12 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama 
taip:

2. Valstybės narės užtikrina, kad visų 
galutinių elektroninių ryšių tinklų 
naudotojų ir paslaugų gavėjų informacija 
būtų įtraukiama į katalogų duomenų 
bazes ir paslaugos pareikalavimo 
momentu ir reguliariais laikotarpiais po 
to jų būtų konkrečiai paklausiama, kaip 
atitinkama su jais susijusi informacija, 
įtraukta į katalogų duomenų bazes, turi 
būti ten pateikta. Galutiniams paslaugų 
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gavėjams taip pat suteikiama galimybė 
pasirinkti, kad tam tikra informacija būtų 
įtraukta į duomenų bazę, bet 
neatskleidžiama informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugos gavėjams, o 
taip pat galimybė tokius duomenis 
tikrinti, taisyti ar panaikinti.
Neįtraukimas į viešą abonentų sąrašą, 
asmens duomenų tikrinimas, taisymas ar 
panaikinimas yra nemokamas.

Or. it

Pagrindimas

Informacijos apie abonentus teikimo paslauga yra labai svarbi, ypač neįgaliesiems ir 
vyresnio amžiaus naudotojams (kaip pripažinta Universaliųjų paslaugų direktyvoje).
Informacijos apie galutinius naudotojus įtraukimas daugeliu atveju sudėtingas dėl to, kad 
operatoriai  nėra įpratę prašyti sutikimo.  Tai visų pirma galioja alternatyviems fiksuoto 
telefono ryšio tinklų operatoriams ir mobiliojo ryšio tinklų operatoriams. Valstybėse narėse, 
kurios šioje srityje nepriėmė teisės aktų, galutinių naudotojų informacija, ypač mobiliųjų 
tinklų klientų, tik labai retai yra įtraukta.

Taikant šiuo metu naudojamas sistemas duomenys, naudojami teikiant informacijos apie 
abonentus teikimo paslaugą, gali būti įtraukti į duomenų bazes tokių paslaugų gavėjams 
neturint tiesioginės prieigos prie duomenų. Tai informacijos apie abonentus teikimo 
paslaugos teikėjams sudaro galimybę padėti susisiekti su jų klientais nepažeidžiant niekieno 
privatumo (nes duomenys apie klientą nėra viešai skelbiami). 

Pakeitimas 73
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4 e punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4e. 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2. Valstybės narės užtikrina, kad visų 
galutinių elektroninių ryšių tinklų 
naudotojų ir paslaugų gavėjų informacija 
būtų automatiškai įtraukiama į katalogų 
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duomenų bazes ir paslaugos 
pareikalavimo momentu ir reguliariais 
laikotarpiais po to jų būtų konkrečiai 
paklausiama, kaip atitinkama 
informacija, įtraukta į tokias katalogų 
duomenų bazes, turi būti ten pateikta.
Galutiniams naudotojams taip pat 
suteikiama galimybė pasirinkti, kad tam 
tikra informacija būtų įtraukta į duomenų 
bazę, bet neatskleidžiama informacijos 
apie abonentus teikimo paslaugos 
gavėjams. Abonentai turi galimybę 
nuspręsti, ar jų asmens duomenis 
įtraukti į viešų abonentų sąrašą, ir jeigu 
taip – kokie asmens duomenys bus 
įtraukti, kiek šie duomenys bus tinkami, 
atsižvelgiant į tokio abonentų sąrašo 
teikėjo nustatytą abonentų sąrašo tikslą, 
taip pat tokius duomenis tikrinti, taisyti 
ar panaikinti. Neįtraukimas į viešą 
abonentų sąrašą, asmens duomenų 
tikrinimas, taisymas ar panaikinimas 
yra nemokamas.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos apie galutinius naudotojus įtraukimas į katalogų duomenų bazes daugeliu atveju 
ribotas, nes operatoriai dažnai negauna sutikimo. 

Pakeitimas 74
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -5 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-5a. 13 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Naudoti automatinio skambinimo ir 
ryšio sistemas be žmogaus įsiterpimo 
(skambinimo automatus), faksimilinius 
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aparatus (faksus) ar elektroninį paštą ir 
korinės telekomunikacijos paslaugas 
tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti 
leidžiama tik gavus išankstinį naudotojų
sutikimą, kaip apibrėžta Direktyvoje 
95/46/EB.

Or. en

Pagrindimas

Siekdami atsižvelgti į nuolatinį technologijų vystymąsi ir pokyčius nurodome „automatinio 
skambinimo ir ryšio sistemas“ siekdami išlaikyti technologiškai neutralų požiūrį ir 
atsižvelgdami į nuolatinius technologinius pokyčius.

Pakeitimas 75
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -5 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-5b. 13 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

1. Naudoti automatinio skambinimo ir 
ryšio sistemas be žmogaus įsiterpimo 
(skambinimo automatus), faksimilinius 
aparatus (faksus), ar elektroninį paštą 
(įskaitant trumpųjų žinučių paslaugas 
(SMS) ir daugialypės terpės žinučių 
paslaugas (MMS)) tiesioginės rinkodaros 
tikslais gali būti leidžiama tik gavus 
išankstinį abonentų sutikimą.

Or. en
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Pakeitimas 76
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Vykdydamos šios direktyvos 
nuostatas, valstybės narės, 
atsižvelgdamos į šio straipsnio 2 ir 3 
dalis, užtikrina, kad, taip pat ir siekiant 
nustatyti, sustabdyti naudotojų 
intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą 
arba užkirsti jam kelią, galiniams ir 
kitiems elektroninių ryšių įrenginiams 
nebūtų taikomi jokie specifiniai 
techniniai reikalavimai, kurie varžytų jų 
pateikimą į rinką ir laisvą apyvartą 
valstybėse narėse ir tarp jų.

Or. en

Pakeitimas 77
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. 14 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
3. Jeigu reikia, galima patvirtinti 
priemones, kurios užtikrintų, kad galinis 
įrenginys būtų suprojektuotas taip, kad 
jis būtų suderinamas su naudotojų teise 
apsaugoti ir kontroliuoti savo asmens 
duomenų naudojimą pagal Direktyvą 
1999/5/EB ir 1986 m. gruodžio 22 d. 
Tarybos sprendimą 87/95/EEB dėl 
standartizacijos informacinių 
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technologijų ir telekomunikacijų srityje.  
Patvirtinant tokias priemones turi būti 
atsižvelgiama į technologijų neutralumo 
principą.

Or. en

Pakeitimas 78
Michael Cashman

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -7 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7a. 15 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Valstybės narės gali patvirtinti 
teisines priemones, ribojančias šios 
direktyvos 5 ir 6 straipsniuose, 8 
straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse ir 9 
straipsnyje nustatytų teisių ir pareigų 
taikymą, jeigu toks ribojimas yra būtina, 
tinkama ir adekvati demokratinės 
visuomenės priemonė, skirta apsaugoti 
nacionalinį saugumą (t. y. valstybės 
saugumą), gynybą, visuomenės 
saugumą, taip užkardant, tiriant ir 
nustatant baudžiamąsias veikas ar 
neteisėtą elektroninių ryšių sistemos 
naudojimą, arba apsaugant kitų teises ir 
laisvę, kaip nurodyta Direktyvos 
95/46/EB 13 straipsnio 1 dalyje.
Valstybės narės gali, inter alia, 
patvirtinti teisines priemones, 
leidžiančias ribotą laikotarpį saugoti 
duomenis, remiantis šioje dalyje 
nustatytais motyvais. Visos šioje dalyje 
nurodytos priemonės turi atitikti 
bendruosius Bendrijos teisės principus, 
tarp jų ir nurodytus Europos Sąjungos 
Sutarties 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime pakartojama, kad Elektroninio privatumo direktyva papildo 1995 m. 
Pagrindų direktyvą dėl privatumo, taip pat 15 straipsnis turėtų būti taikomas atsižvelgiant į 
Pagrindų direktyvos dėl privatumo 13 straipsnį. Šiuo pakeitimu siekiama padidinti teisinį 
aiškumą, kaip tai patvirtinama naujausia Europos Teisingumo Teismo praktika (C-275/06).

Pakeitimas 79
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -7 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7b. 15 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
1. Valstybės narės gali patvirtinti 
teisines priemones, ribojančias šios 
direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 6 
straipsnyje, 8 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 
dalyse ir 9 straipsnyje nustatytų teisių ir 
pareigų taikymą, jeigu toks ribojimas
yra būtina, tinkama ir adekvati 
demokratinės visuomenės priemonė, 
skirta apsaugoti nacionalinį saugumą 
(t. y. valstybės saugumą), gynybą, 
visuomenės saugumą, taip užkardant, 
tiriant ir nustatant baudžiamąsias veikas 
ar neteisėtą elektroninių ryšių sistemos 
naudojimą, įskaitant teisę į nuosavybę, 
kaip nurodyta Direktyvos 95/46/EB 13 
straipsnio 1 dalyje. Valstybės narės gali, 
inter alia, patvirtinti teisines priemones, 
leidžiančias ribotą laikotarpį saugoti 
duomenis, remiantis šioje dalyje 
nustatytais motyvais. Visos šioje dalyje 
nurodytos priemonės turi atitikti 
bendruosius Bendrijos teisės principus, 
tarp jų ir nurodytus Europos Sąjungos 
Sutarties 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Or. en
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Pakeitimas 80
Jean-Marie Cavada

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -7 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7c. 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Valstybės narės gali patvirtinti 
teisines priemones, ribojančias šios 
direktyvos 5 ir 6 straipsniuose, 8 
straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse ir 9 
straipsnyje nustatytų teisių ir pareigų 
taikymą, jeigu toks ribojimas yra būtina, 
tinkama ir adekvati demokratinės 
visuomenės priemonė, skirta apsaugoti 
nacionalinį saugumą (t. y. valstybės 
saugumą), gynybą, visuomenės 
saugumą, taip užkardant, tiriant ir 
nustatant baudžiamąsias veikas ar 
neteisėtą elektroninių ryšių sistemos 
naudojimą, taip pat apsaugant kitų 
asmenų teises ir laisves, kaip nurodyta 
Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 
dalyje. Valstybės narės gali, inter alia, 
patvirtinti teisines priemones, 
leidžiančias ribotą laikotarpį saugoti 
duomenis, remiantis šioje dalyje 
nustatytais motyvais. Visos šioje dalyje 
nurodytos priemonės turi atitikti 
bendruosius Bendrijos teisės principus, 
tarp jų ir nurodytus Europos Sąjungos 
Sutarties 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad 15 straipsnio 1 dalies išimčių sąrašas nėra išsamus ir 
turėtų apimti išimtis, nurodytas Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 dalyje, kuri nurodoma 
15 straipsnio 1 dalyje. Tai neseniai patvirtino Teisingumo Teismas išimties dėl „kitų asmenų 
teisių ir laisvių“ apsaugos, nurodytos Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 dalyje, atžvilgiu 
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(žr. Teisingumo Tesimo 2008 m. sausio 29 d. sprendimą  byloje C-275/06 Promusicae prieš 
Telefónica). Pakeitimu siekiama padidinti teisinį aiškumą į 15 straipsnio 1 dalį įtraukiant 
Tesingumo Teismo išvadas.

Pakeitimas 81
Patrick Gaubert

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -7 d punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7d. 15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Valstybės narės gali patvirtinti 
teisines priemones, ribojančias šios 
direktyvos 5 ir 6 straipsniuose, 8 
straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse ir 9 
straipsnyje nustatytų teisių ir pareigų 
taikymą, jeigu toks ribojimas yra būtina, 
tinkama ir adekvati demokratinės 
visuomenės priemonė, skirta apsaugoti 
nacionalinį saugumą (t. y. valstybės 
saugumą), gynybą, visuomenės 
saugumą, taip užkardant, tiriant ir 
nustatant baudžiamąsias veikas ar 
neteisėtą elektroninių ryšių sistemos 
naudojimą, taip pat apsaugant kitų 
asmenų teises ir laisves, kaip nurodyta 
Direktyvos 95/46/EB 13 straipsnio 1 
dalyje. Valstybės narės gali, inter alia, 
patvirtinti teisines priemones, 
leidžiančias ribotą laikotarpį saugoti 
duomenis, remiantis šioje dalyje 
nustatytais motyvais. Visos šioje dalyje 
nurodytos priemonės turi atitikti 
bendruosius Bendrijos teisės principus, 
tarp jų ir nurodytus Europos Sąjungos 
Sutarties 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

Or. fr
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Pagrindimas

Šiuo nedideliu pakeitimu tekstas suderinamas su 1995 m.  direktyva dėl asmeninio gyvenimo 
apsaugos, siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir užtikrinti geresnę intelektinės 
nuosavybės teisių apsaugą elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų srityje. Taip pat atsižvelgiama 
į naujausius Teisingumo Teismo teisminės praktikos pokyčius.

Pakeitimas 82
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio -7 e punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-7e. 15 straipsnis papildomas šia 1a 
dalimi:
1a. Viešųjų ryšių paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjai turi nedelsdami pranešti 
nepriklausomoms duomenų apsaugos 
institucijoms apie visus pagal 15 
straipsnio 1 dalį gautus prašymus dėl 
prieigos prie naudotojo asmens duomenų, 
įskaitant pateiktą teisinį pagrindą ir 
kiekvienam prašymui taikomą teisinę 
procedūrą;  jei nepriklausoma duomenų 
apsaugos institucija mano, kad nebuvo 
laikomasi nacionalinėje teisėje numatytų 
nuostatų, ji turi pranešti atitinkamoms 
teisminėms institucijoms.

Or. en

Pakeitimas 83
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/58/EB
15 a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės nustato už pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimus taikomų sankcijų taisykles ir 
imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip iki <keičiančiojo teisės 
akto įgyvendinimo terminas> praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

1. Valstybės narės nustato už pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimus taikomų sankcijų , įskaitant, jei 
prireikia, baudžiamąsias sankcijas, 
taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų 
įgyvendinimui užtikrinti. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. Valstybės 
narės ne vėliau kaip iki <keičiančiojo teisės 
akto įgyvendinimo terminas> praneša 
Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos praneša apie bet kokius 
vėlesnius joms poveikio turinčius 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 84
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 punktas
Direktyva 2002/58/EB
15 a straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekdama garantuoti veiksmingą 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
užtikrinant pagal šią direktyvą priimtų 
nacionalinių įstatymų vykdymą ir sukurti 
suderintas paslaugų, susijusių su 
tarpvalstybiniais duomenų srautais, teikimo 
sąlygas, Komisija, pasikonsultavusi su 
Institucija ir susijusiomis reguliavimo 
institucijomis, gali priimti technines 
įgyvendinimo priemones.

4. Siekdama garantuoti veiksmingą 
tarpvalstybinį bendradarbiavimą 
užtikrinant pagal šią direktyvą priimtų 
nacionalinių įstatymų vykdymą ir sukurti 
suderintas paslaugų, susijusių su 
tarpvalstybiniais duomenų srautais, teikimo 
sąlygas, Komisija, pasikonsultavusi su 
ENISA, pagal 29 straipsnį įsteigta darbo 
grupe ir susijusiomis reguliavimo 
institucijomis, gali priimti technines 
įgyvendinimo priemones.

Or. en
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Pakeitimas 85
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. 18 straipsnis pakeičiamas taip:

18. Komisija ne vėliau kaip per dvejus
metus nuo nustatytos datos [perkėlimo 
data], nurodytos 17 straipsnio 1 dalyje, 
pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą, kurioje nurodoma, 
kaip taikoma ši direktyva ir koks jos 
poveikis ūkinės veiklos vykdytojams ir 
vartotojams, ypač atsižvelgiant į 
nuostatas, pagal kurias reglamentuojami 
nepageidaujami pranešimai, pranešimai 
apie pažeidimus ir atvejai, kai asmens 
duomenis naudoja viešosios ar privačios 
trečiosios šalys šioje direktyvoje 
nenurodytais tikslais, atsižvelgiant į 
tarptautinę aplinką. Šiuo tikslu Komisija 
gali prašyti iš valstybių narių 
informacijos, kurią jos nedelsdamos 
pateikia. Šiuo tikslu Komisija gali 
prašyti iš valstybių narių informacijos, 
kurią jos nedelsdamos pateikia. Jei 
reikia, Komisija teikia pasiūlymus, 
siekdama iš dalies pakeisti šią direktyvą 
ir atsižvelgdama į minėtos ataskaitos 
rezultatus, sektoriaus raidą bei 
Lisabonos sutartį, ypač į 16 straipsnyje 
numatytus naujus įgaliojimus duomenų 
apsaugos srityje, ir bet kokį kitą 
pasiūlymą, kuris, Komisijos nuomone, 
būtinas siekiant didinti šios direktyvos 
veiksmingumą.

Or. en
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Pakeitimas 86
Stavros Lambrinidis

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Įterpiamas šis 18a straipsnis:
18a straipsnis

Ne vėliau kaip 2011 m. Komisija,  
pasikonsultavusi su pagal 29 straipsnį 
įsteigta darbo grupe ir Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu, pateikia 
Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų 
komitetui tyrimą apie mišrių viešųjų ir 
privačių tinklų vystymąsi ir jų įtraukimą į 
šios direktyvos taikymo sritį.

Or. en

Pakeitimas 87
Alexander Alvaro

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7c. Įterpiamas šis 18a straipsnis:
18a straipsnis

Komisija ne vėliau kaip per dvejus metus 
nuo šios direktyvos įsigaliojimo pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip 
taikoma ši direktyva ir koks jos poveikis 
ūkinės veiklos vykdytojams ir vartotojams, 
ypač atsižvelgiant į nuostatas, pagal 
kurias reglamentuojami nepageidaujami 
pranešimai, pranešimai apie pažeidimus ir 
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atvejai, kai asmens duomenis naudoja 
viešosios ar privačios trečiosios šalys šioje 
direktyvoje nenurodytais tikslais, 
atsižvelgiant į tarptautinę aplinką. Šiuo 
tikslu Komisija gali prašyti iš valstybių 
narių informacijos, kurią jos nedelsdamos 
pateikia. Jei reikia, Komisija teikia 
pasiūlymus, siekdama iš dalies pakeisti šią 
direktyvą ir atsižvelgdama į minėtą 
ataskaitą, sektoriaus raidą bei Lisabonos 
sutartį, ypač į 16 straipsnyje numatytus 
naujus įgaliojimus duomenų apsaugos 
srityje, ir bet kokį kitą pasiūlymą, kuris, 
Komisijos nuomone, būtinas siekiant 
didinti šios direktyvos veiksmingumą.

Or. en

Pakeitimas 88
Syed Kamall

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h)  veiksmai, kurių gali imtis prisijungimą 
ir (arba) paslaugas teikianti įmonė, 
reaguodama į saugumo arba vientisumo 
incidentus arba į pavojus ir 
pažeidžiamumą.

(h) veiksmai, kurių gali imtis prisijungimą 
ir (arba) paslaugas teikianti įmonė, 
reaguodama į sunkius saugumo 
pažeidimus arba vientisumo incidentus 
arba į pavojus ir pažeidžiamumą.

Or. en

Pakeitimas 89
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 7 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Siekiant apsaugoti naudotojų 
interesus nacionalinės elektroninių ryšių 
reguliavimo institucijos kasmet įvertina 
standartines elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjų sutartis atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje. Šiose standartinėse 
sutartyse turi būti numatyta pakankama 
abonentų pasirinkimo laisvė, atsižvelgiant 
į taikomas galimybes (minimalus 
laikotarpis, abonemento rūšis ir t. t.).  
Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
negali įtraukti jokios kitos negu 
standartinėje sutartyje numatytos sąlygos 
dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo 
pagal sutartį, bet kokio dokumento, 
pridėto prie elektroninių ryšių paslaugų 
teikimo sutarties, pavidalu. Bet koks 
abonentų prašymas dėl galimo 
standartinės sutarties patobulinimo 
perduodamas nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms, kad į jį būtų galima 
atsižvelgti metiniame elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjų standartinių sutarčių 
įvertinime.

Or. ro

Pagrindimas

Abonentai turi turėti daugiau įtakos derėdamiesi su elektroninių ryšių paslaugų teikėjais. 
Vertingos naudotojų pastabos, kurios galėtų paskatinti standartinių sutarčių gerinimą, turėtų 
būti perduotos nacionalinėms reguliavimo institucijoms, siekiant įtraukti jas į metinį 
standartinių elektroninių ryšių paslaugų teikėjų sutarčių vertinimą.

Pakeitimas 90
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 2002/22/EB
22 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Pridedama ši 1a dalis:
„1a. Siekiant apsaugoti naudotojų teises 
ir užtikrinti, kad būtų išlaikomas 
minimalus atviras interneto lygmuo, 
įvedamas ex ante reikalavimas pranešti 
apie paslaugų parametrus, kad 
reguliavimo institucijoms, turinio 
teikėjams ir naudotojams būtų parodyta 
vidinio tinklo kokybė [„paslaugos 
kokybė“]. Bet kokie duomenys apie 
prieigos prie interneto greitį arba „dažnių 
juostą“ apribojami tik prieigos prie 
interneto paslaugos greičiu arba dažnio 
juosta, neatsižvelgiant į specialias 
paslaugas ir požymius, kurie paremti 
konkrečių, paketuose perduodamų 
taikomųjų sistemų analize ir nustatymu.“

Or. en

Pakeitimas 91
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 13 punkto a b papunktis (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
22 straipsnio 1 b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) Pridedama ši 1b dalis:
„1b. Terminas „prieiga prie interneto“ 
reiškia paslaugą, kurią teikiant 
naudotojui sudaromos sąlygos perduoti ir 
gauti duomenis, įskaitant garso ir vaizdo 
duomenis, tekstą, informaciją ir kitą 
turinį, naudojant interneto protokolą, 
kuris nepriklauso nuo perduodamo 
paketo pobūdžio, kilmės arba paskirties.“

Or. en
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Pakeitimas 92
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 18 punktas
Direktyva 2002/22/EB
30 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant minimalaus sutarties 
laikotarpio, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad sutarties 
nutraukimo sąlygos ir procedūros 
neatgrasytų nuo paslaugų teikėjų keitimo.

6. Nepažeidžiant minimalaus sutarties 
laikotarpio, nacionalinės reguliavimo 
institucijos užtikrina, kad sutarties 
nutraukimo sąlygos ir procedūros 
neatgrasytų nuo paslaugų teikėjų keitimo.
Elektroninių ryšių paslaugų teikėjai 
aiškiai atskiria nutraukimo sąlygas, 
taikomas pradiniam sutarties laikotarpiui, 
nuo sąlygų, taikomų vėlesniems sutarties 
laikotarpiams, po sutarties atnaujinimo.  

Or. ro

Pagrindimas

Iš abonentų neturi būti reikalaujama mokėti sutarties nutraukimo mokesčio pasibaigus 
minimaliam pradiniam sutarties laikotarpiui, jei jie daugiau nepageidauja sutartyje numatytų 
elektroninių ryšių paslaugų.

Pakeitimas 93
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo A dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) Valstybės narės turi leisti taikyti tam 
tikras proporcingas, nediskriminacines ir 
skelbiamas priemones, kai neapmokamos 
pagal 8 straipsnį paskirtų operatorių 
sąskaitos. Šiomis priemonėmis turi būti 

(e) Valstybės narės turi leisti taikyti tam 
tikras proporcingas, nediskriminacines ir 
skelbiamas priemones, kai neapmokamos 
pagal 8 straipsnį paskirtų operatorių 
sąskaitos. Šiomis priemonėmis turi būti 
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užtikrinama, kad abonentai iš anksto būtų 
tinkamai įspėjami apie galimą paslaugos 
teikimo nutraukimą arba atjungimą nuo 
tinklo. Paprastai nutraukiamas tik tos 
paslaugos teikimas, apie kurią buvo įspėta.
Išimties tvarka sukčiavimo, nuolatinio 
vėlavimo apmokėti sąskaitas arba sąskaitų 
neapmokėjimo atvejais valstybės narės 
užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo 
institucijos galėtų leisti atjungimą nuo 
tinklo dėl sąskaitų už tinklu suteiktas 
paslaugas neapmokėjimo. Nuo tinklo už 
neapmokėtas sąskaitas atjungiama tik po 
to, kai abonentas apie tai tinkamai 
įspėjamas. Prieš atjungiant valstybės narės 
gali leisti tam tikrą laiką teikti ribotas 
paslaugas, kai abonentui leidžiamos tik 
tokios paslaugos, už kurias jam nereikia 
mokėti (pavyzdžiui, skambučiai numeriu 
„112“).

užtikrinama, kad abonentai iš anksto būtų 
tinkamai įspėjami apie galimą paslaugos 
teikimo nutraukimą arba atjungimą nuo 
tinklo. Šis įspėjimas gali būti 
perduodamas įvairiomis ryšio 
priemonėmis (pvz., paštu, elektroniniu 
paštu, telefonu, faksu, trumposiomis 
žinutėmis (SMS) ir t.t.). Paprastai 
nutraukiamas tik tos paslaugos teikimas, 
apie kurią buvo įspėta. Nacionalinės 
reguliavimo institucijos nustato bendras 
taisykles, reglamentuojančias abonentų 
atjungimą nuo tinklo sukčiavimo, 
vėlavimo apmokėti sąskaitas arba 
pakartotinio sąskaitų neapmokėjimo 
atvejais, kurios taikomos visiems 
elektroninių ryšių paslaugų teikėjams.
Informacija apie nemokėjimą už 
elektroninių ryšių paslaugas arba 
atjungimas nuo tinklo šiuo pagrindu turi 
būti laikoma asmens duomenimis ir neturi 
būti perduodama trečiosioms šalims 
(fiziniams arba juridiniams asmenims) 
negavus raštiško abonento sutikimo. Nuo 
tinklo už neapmokėtas sąskaitas 
atjungiama tik po to, kai abonentas apie tai 
tinkamai įspėjamas ir praeina tinkamas 
laikotarpis, per kurį galima pagerinti 
padėtį ir apmokėti sąskaitas. Prieš 
atjungiant valstybės narės gali leisti tam 
tikrą laiką teikti ribotas paslaugas, kai 
abonentui leidžiamos tik tokios paslaugos, 
už kurias jam nereikia mokėti (pavyzdžiui, 
skambučiai numeriu „112“).

Or. ro

Pagrindimas

Šios nuostatos būtinos siekiant apsaugoti vartotojus.
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