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PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) Konkurencinėje rinkoje turėtų būti 
užtikrinta, kad galutiniai paslaugų gavėjai 
turėtų prieigą prie bet kokio teisėto turinio 
bei galėtų jį platinti ir naudotis bet 
kokiomis savo pasirinktomis teisėtomis 
prietaikomis ir (arba) paslaugomis, kaip 
nurodyta Direktyvos 2002/21/EB 8 
straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, kad 
elektroniniai ryšiai tampa vis svarbesni 
vartotojams ir įmonėms, paslaugų gavėjai 
visais atvejais turėtų būti visapusiškai 
informuojami apie bet kokius paslaugų ir 
(arba) tinklo teikėjo nustatytus elektroninių 
ryšių paslaugų naudojimo apribojimus ir 
(arba) suvaržymus. Jei veiksmingos 
konkurencijos nėra, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų naudoti 
Direktyvoje 2002/19/EB joms numatytas 
priemones, kad užtikrintų, jog paslaugų 
gavėjų prieiga prie tam tikros rūšies turinio 
arba prietaikų nebūtų pernelyg ribojama.

(14) Konkurencinėje rinkoje turėtų būti 
užtikrinta, kad galutiniai paslaugų gavėjai 
turėtų prieigą prie bet kokio teisėto turinio 
bei galėtų jį platinti ir naudotis bet 
kokiomis savo pasirinktomis teisėtomis 
prietaikomis ir (arba) paslaugomis, kaip 
nurodyta Direktyvos 2002/21/EB 8 
straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, kad 
elektroniniai ryšiai tampa vis svarbesni 
vartotojams ir įmonėms, paslaugų gavėjai 
visais atvejais turėtų būti visapusiškai 
informuojami apie bet kokius paslaugų ir 
(arba) tinklo teikėjo nustatytus elektroninių 
ryšių paslaugų naudojimo apribojimus ir 
(arba) suvaržymus. Jei veiksmingos 
konkurencijos nėra, nacionalinės 
reguliavimo institucijos turėtų naudoti 
Direktyvoje 2002/19/EB joms numatytas 
priemones, kad užtikrintų, jog paslaugų 
gavėjų prieiga prie tam tikros rūšies teisėto
turinio arba prietaikų nebūtų pernelyg 
ribojama.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo ir atsižvelgiant į pirmąją konstatuojamosios dalies dalį atrodo, kad šio 
papildymo reikia, ypač atsižvelgiant į aptariamą reikalą (konkurencija rinkoje), kuris gali 
apimti tik konkurenciją, susijusią su teisėtomis paslaugomis, teisėtu turiniu ir teisėtomis 
prietaikomis. 
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) Dėl technologijų pažangos galima 
kurti naujas prietaikas, pagrįstas duomenų 
rinkimo ir atpažinimo įrenginiais, kurie 
gali būti radijo dažnius naudojantys 
bekontakčiai įrenginiai. Pavyzdžiui, radijo 
dažninio atpažinimo įrenginiai (RFID) 
naudoja radijo dažnius duomenims 
nuskaityti iš vienareikšmiškai 
identifikuojamų žymenų, o duomenys po to 
gali būti perduodami esamais ryšių tinklais. 
Platus tokių technologijų naudojimas gali 
suteikti pastebimos ekonominės ir 
socialinės naudos ir tokiu būdu reikšmingai 
prisidėti prie vidaus rinkos plėtros, jei 
piliečiai pritaria jų naudojimui. To siekiant 
būtina užtikrinti, kad būtų apsaugotos 
pagrindinės asmens teisės, visų pirma teisė 
į privatumą ir duomenų apsaugą. Kai 
tokie įrenginiai prijungiami prie viešųjų 
elektroninių ryšių tinklų arba naudojasi 
elektroninių ryšių paslaugomis kaip 
pagrindine infrastruktūra, turėtų būti 
taikomos atitinkamos Direktyvos 
2002/58/EB nuostatos, įskaitant 
susijusiąsias su saugumu, srauto ir vietos 
nustatymo duomenimis ir 
konfidencialumu.

(28) Dėl technologijų pažangos galima 
kurti naujas prietaikas, pagrįstas duomenų 
rinkimo ir atpažinimo įrenginiais, kurie 
gali būti radijo dažnius naudojantys 
bekontakčiai įrenginiai. Pavyzdžiui, radijo 
dažninio atpažinimo įrenginiai (RFID) 
naudoja radijo dažnius duomenims 
nuskaityti iš vienareikšmiškai 
identifikuojamų žymenų, o duomenys po to 
gali būti perduodami esamais ryšių tinklais. 
Platus tokių technologijų naudojimas gali 
suteikti pastebimos ekonominės ir 
socialinės naudos ir tokiu būdu reikšmingai 
prisidėti prie vidaus rinkos plėtros, jei 
piliečiai pritaria jų naudojimui. To siekiant 
būtina užtikrinti, kad būtų apsaugotos visos
pagrindinės asmens teisės, nurodytos 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių 
chartijoje. Kai tokie įrenginiai prijungiami 
prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų arba 
naudojasi elektroninių ryšių paslaugomis 
kaip pagrindine infrastruktūra, turėtų būti 
taikomos atitinkamos Direktyvos 
2002/58/EB nuostatos, įskaitant 
susijusiąsias su saugumu, srauto ir vietos 
nustatymo duomenimis ir 
konfidencialumu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame kontekste svarbu paminėti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. 
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
30a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

   (30a) Įgyvendindami priemones, kuriomis 
ši direktyva perkeliama į nacionalinę 
teisę, valstybių narių valdžios institucijos 
ir teismai turėtų interpretuoti nacionalinę 
teisę taip, kad minėtoji teisė derėtų su šia 
direktyva, taip pat užtikrinti, kad nebūtų 
remiamasi šios direktyvos 
interpretacijomis, prieštaraujančiomis 
pagrindinėms teisėms arba kitiems 
Bendrijos teisės pagrindiniams 
principams, pvz., proporcingumo 
principui. 

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime įrašyta Europos Teisingumo Teismo formuluotė, pateikta teismo snutartyje dėl 
bylos “Promusicae- Telefónica” (2008 m. sausio 29 d.). Šiuo teismo sprendimu dar kartą
patvirtinama, kad įgyvendindamos šią direktyvą valstybės narės privalo vadovautis 
interpretacija, kuri neprieštarauja pagrindinėms teisėms ir kitiems Bendrijos teisės 
pagrindiniams principams. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(31) Turėtų būti numatyta su įgyvendinimo 
priemonėmis susijusi nuostata nustatyti 
bendrus reikalavimus siekiant tinkamo 
privatumo apsaugos ir asmens duomenų, 
kurie perduodami arba tvarkomi vidaus 
rinkoje naudojantis elektroninių ryšių 
tinklais, saugumo lygio.

(31) Turėtų būti numatyta su įgyvendinimo 
priemonėmis susijusi nuostata nustatyti 
bendrus reikalavimus siekiant tinkamo 
privatumo apsaugos ir asmens duomenų, 
kurie perduodami arba tvarkomi vidaus 
rinkoje teisėtai naudojantis elektroninių 
ryšių tinklais, saugumo lygio.

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatų aprėptis turėtų apsiriboti teisėtu naudojimusi, taigi, neapimti neteisėto naudojimosi 
elektroniniais ryšiais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
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 
teisėtus 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.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatų aprėptis turėtų apsiriboti teisėtais veiksmais, taigi, neapimti neteisėtų naudotojo 
veiksmų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
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 h) veiksmai, kurių gali imtis prisijungimą ir 
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(arba) paslaugas teikianti įmonė, 
reaguodama į saugumo arba vientisumo 
incidentus arba į pavojus ir 
pažeidžiamumą.

(arba) paslaugas teikianti įmonė, 
reaguodama į saugumo arba vientisumo 
incidentus arba į pavojus ir 
pažeidžiamumą, arba į naudojimąsi 
paslauga neteisėtiems veiksmams atlikti. 

Or. en

Pagrindimas

20 straipsnio 2 dalimi siekiama nustatyti aukštus informacijos, kuri turi būti pateikiama 
abonentui, standartus.  Ateityje, kai įmonės, teikiančios prisijungimą ir (arba) paslaugas, 
glaudžiau bendradarbiaus, siekiant neteisėtų veiksmų sumažinimo arba prevencijos būtina, 
kad abonentai būtų aiškiai informuojami apie priemones, kurių minėtosios įmonės gali imtis, 
jei abonentai vykdys neteisėta veiklą. Žinodamas, kokios rūšies priemonių gali imtis įmonė, 
abonentas gal dukart pagalvos, prieš imdamasis neteisėtos veiklos. 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
1 straipsnio 12 punktas
Direktyva 2002/22/EB
20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Valstybės narės užtikrina, kad kai
sutartys sudaromos tarp abonentų ir 
elektroninių ryšių paslaugas ir (arba) 
tinklus teikiančių įmonių, abonentai būtų 
aiškiai prieš sudarant sutartį ir reguliariai 
po to informuojami apie bet kokius 
paslaugų teikėjo nustatytus apribojimus jų 
galimybei gauti arba platinti teisėtą turinį 
arba naudotis jų pasirinktomis teisėtomis
prietaikomis arba paslaugomis.

5. Valstybės narės užtikrina, kad kai 
sutartys sudaromos tarp abonentų ir 
elektroninių ryšių paslaugas ir (arba) 
tinklus teikiančių įmonių, abonentai būtų 
aiškiai prieš sudarant sutartį ir reguliariai 
po to informuojami apie bet kokius 
paslaugų teikėjo nustatytus apribojimus jų 
galimybei gauti arba platinti turinį arba 
naudotis jų pasirinktomis prietaikomis arba 
paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Naudotojai turi būti informuojami apie visus apribojimus, taikomus galimybei naudotis bet 
kokiu turiniu arba paslaugomis, arba šio turinio ar šių paslaugų platinimui, nesvarbu, ar tas 
turinys ir tos paslaugos teisėti, ar ne.  
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2002/22/EB
28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų 
gauti Bendrijoje teikiamas paslaugas ir 
jomis naudotis, įskaitant ir informacinės 
visuomenės paslaugas;  ir

a) kad galutiniai paslaugų gavėjai galėtų 
gauti Bendrijoje teikiamas teisėtas 
paslaugas ir jomis naudotis, įskaitant ir 
informacinės visuomenės paslaugas;  ir

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos aprėptis turėtų būti ribota ir apimti tik teisėtas paslaugas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto
1 straipsnio 16 punktas
Direktyva 2002/22/EB
28 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
kiekvienu atskiru atveju blokuoti galimybę 
naudotis numeriais arba paslaugomis, kai 
tai pagrįsta dėl sukčiavimo arba netinkamo 
naudojimo.

Nacionalinės reguliavimo institucijos gali 
kiekvienu atskiru atveju blokuoti galimybę 
naudotis numeriais arba paslaugomis, kai 
tai pagrįsta dėl neteisėtos ar žalingos 
veiklos arba netinkamo naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Galutiniai naudotojai turėtų turėti visas teises naudotis visomis Bendrijoje teikiamomis 
teisėtomis paslaugomis, tačiau nėra priežasčių, dėl kurių ši teisė turėtų būti išplėsta bei 
taikoma ir neteisėtomis paslaugomis. Taip pat nacionalinių reguliavimo institucijų galimybė 
blokuoti prieigą prie paslaugų turėtų būti pagrįsta ne tik priežastimis, susijusiomis su 
netinkamu naudojimu, bet tai pat priežastimis, susijusiomis su bet kokia neteisėta veikla, 
įskaitant sukčiavimą. Taip reguliavimo institucijų galimybė imtis veiksmų būtų išplėsta ir šios 
institucijos galėtų imtis veiksmų prieš bet kokios rūšies dabartinę ar būsimą neteisėtą veiklą.  



PA\718261LT.doc 9/10 PE404.747v01-00

LT

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto

2 straipsnio 3a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3a) Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalis pakeičiama taip: 
„1. Valstybės narės nacionaliniais 
įstatymais užtikrina ryšių, vykdomų 
viešųjų ryšių tinklais ir naudojantis viešai 
prieinamomis elektroninio ryšio 
paslaugomis, taip pat atitinkamų srautų 
duomenų konfidencialumą. Valstybės 
narės ypač draudžia kitiems asmenims (ne 
naudotojams) klausytis, naudoti, saugoti 
ar kitaip perimti ar sekti ryšius ir 
atitinkamai susijusių srautų duomenis be 
atitinkamų naudotojų sutikimo, išskyrus 
atvejus, kai tai daryti leidžiama pagal 
įstatymus, kaip nurodoma 15 straipsnio 1 
dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijoje. Pagal šią dalį 
nedraudžiamas techninis saugojimas, 
kuris reikalingas siekiant ryšių 
perdavimo, nenusižengiant 
konfidencialumo principui.“ 

Or. en

Pagrindimas

Direktyvą reikėtų taikyti ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Ši 
chartija yra teismų ir valdžios institucijų orientyras. Lisabonos sutartyje ši chartija nurodoma 
kaip tikras teisių, kurias ES ir jos valstybės narės privalo gerbti, katalogas.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiančio teisės akto

2 straipsnio 6a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6a) Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalis pakeičiama taip: 
„Valstybės narės gali patvirtinti teisines 
priemones, kuriomis apribojama šios
direktyvos 5 ir 6 straipsniuose, 8 
straipsnio 1, 2, 3 ir 4  dalyse ir 9 
straipsnyje nurodytų teisių ir pareigų 
apimtis, kai minėtieji apribojimai yra 
būtina, tinkama ir proporcinga 
demokratinės visuomenės priemonė 
siekiant užtikrinti nacionalinį saugumą 
(t. y. valstybės saugumą), gynybą, viešąjį 
saugumą, taip pat siekiant kriminalinių 
nusikaltimų arba neteisėto naudojimosi 
elektroninio ryšio sistema prevencijos, 
tyrimo, nustatymo ir baudimo už juos, taip 
pat siekiant apsaugoti kitų asmenų teises 
ir laisves, kaip nurodyta Direktyvos 
95/46/EB 13 straipsnio 1 dalyje. Šiais 
tikslais valstybės narės gali inter alia 
patvirtinti teisines priemones, kuriomis 
vadovaujantis leidžiama saugoti duomenis 
ribotą laiką, jei tai pagrįsta remiantis 
priežastimis, išvardytomis šioje dalyje. 
Visos šioje dalyje minimos priemonės turi 
atitikti pagrindinius Bendrijos teisės 
principus, įskaitant principus, nurodytus 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 
ir 2 dalyse.“

Or. en

Pagrindimas

Elektroninio privatumo direktyva papildo 1995 m. pagrindų direktyvą dėl privatumo, taip pat 
15 straipsnis turi 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).


