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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Apie direktyvą apskritai

Šis Komisijos pasiūlymas dėl 2002 m. elektroninių ryšių teisės aktų paketo pakeitimo 
naudotojų teisių srityje – tai vienas iš trijų teisės aktų reformos pasiūlymų, kuriuo siekiama iš 
dalies pakeisti dabartinę 2002 m. įsigaliojusią reguliavimo sistemą. Didžioji šių reformų dalis 
susijusi su universaliųjų paslaugų ir vartotojų teisių apsaugos direktyva, likusieji pakeitimai 
skirti E. privatumo direktyvai; taip pat įtrauktas nedidelis reglamento dėl bendradarbiavimo 
vartotojų apsaugos srityje pakeitimas. 

Paminėtini du papildomi susiję reformų pasiūlymai, skirti kitų trijų elektroninių ryšių 
(Leidimų, Prieigos ir Pagrindų) direktyvų pakeitimams ir pasiūlymui įsteigti Europos 
elektroninių ryšių rinkos instituciją (toliau – Institucija). Todėl pranešėjas glaudžiai 
bendradarbiavo su šių reformų pasiūlymų pranešėjais norint užtikrinti nuoseklų reguliavimo 
metodą. 

Aukšto lygio vartotojų ir paslaugų gavėjų teisių užtikrinimas, įskaitant teisę į privatumą ir 
duomenų apsaugą naudojantis elektroniniu ryšiu, yra vienas iš svarbiausių įtraukiosios 
informacinės visuomenės sudėtinių dalių, padėsiančių sklandžiai vystyti ir plačiau panaudoti 
naujoviškas paslaugas ir sistemas.

Šiuo teisės aktų reformos pasiūlymu iš dalies keičiama reguliavimo sistema sustiprinant 
konkrečias vartotojų ir paslaugų gavėjų teises (visų pirma siekiant pagerinti prieigą ir 
skatinant įtraukiosios informacinės visuomenės kūrimą), užtikrinant elektroninių ryšių 
patikimumą, saugumą ir stabilumą bei aukšto lygio asmens privatumo ir asmens duomenų 
apsaugą.

Šiuo pasiūlymu siekiama šių tikslų: 

1) sustiprinti ir pagerinti vartotojų apsaugą ir paslaugų gavėjų teises elektroninių ryšių 
sektoriuje, be kita ko, suteikiant vartotojams daugiau informacijos apie kainas ir tiekimo 
sąlygas ir gerinant prieigą prie e. ryšių bei galimybę jais naudotis, įskaitant pagalbos 
paslaugas neįgaliems paslaugų gavėjams. Šiuo klausimu pranešėjas glaudžiai bendradarbiavo 
su Vidaus rinkos komitetu, vadovaujančiu pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 
47 straipsnį. Todėl pranešėjas šiuo klausimų pakeitimų nepateikė.

2) sustiprinti asmens privatumo ir privačių duomenų elektroninių ryšių sektoriuje 
apsaugą, visų pirma sugriežtinant su saugumu susijusias nuostatas ir pagerinant vykdymo 
užtikrinimo mechanizmus. Šiuo klausimu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komitetas pripažintas kompetentingu ir atsakingu pagal Europos Parlamento darbo tvarkos 
taisyklių 47 straipsnį. Todėl, susitaręs su vadovaujančio Vidaus rinkos komiteto pranešėju, 
pranešėjas dirbo ties Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto kompetencijai 
priskirtais klausimais. Pranešėjas atkreipia dėmesį į ypač konstruktyvų Vidaus rinkos 
komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto bendradarbiavimą.
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Pagrindinis pranešėjo pasirinktas metodas

Pranešėjas pasiūlė daugelį šių pasiūlymų pakeitimų, siekiant pirmiausia nuostatas 
supaprastinti, padaryti aiškesnes ir jas sustiprinti.

Nors dėl laiko apribojimo neliko galimybių atsižvelgti į darbo grupės pagal 29 straipsnį 
nuomonę, pranešėjas atsižvelgė į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę 
šiuo klausimu ir įgyvendino šios kompetentingos institucijos pasiūlymus.

Visų pirma:

- įtraukti vėliausi pokyčiai valstybių narių duomenų apsaugos įstatymų ir teismų 
sprendimų dėl duomenų apsaugos srityje;

- įtraukti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonėje pateikti
pasiūlymai, visų pirma dėl:

- privačių elektroninių ryšių tinklų įtraukimo,

- teisės suteikimo juridiniams asmenims imtis teisinių veiksmų dėl E. privatumo 
direktyvos nuostatų pažeidimo;

- paaiškinti pagrindai srauto duomenims laikyti asmens duomenimis pagal Direktyvos
95/46/EB 2 straipsnį;

- patikslintas Komisijos pasiūlymas dėl pranešimų apie saugumo pažeidimus, norint 
didesnio teisinio aiškumo šiuo opiu klausimu;

- nurodyta, kad Europos Sąjungos institucijai ENISA pavesta nagrinėti su tinklo 
saugumu susijusius klausimus;

- paaiškinta, kad šnipinėjimo įranga, Trojos arkliai ir kitos žalingos programos gali būti 
perduodama saugojimo laikmenomis, pvz., skaitmeniniais diskais, USB raktais ir t. t.

- aptartos po Direktyvos 2002/58/EB įsigaliojimo sukurtos technologijos;

- sustiprinta vartotojų apsauga; numatytas privalomas išankstinis naudotojų sutikimas 
tam tikriems veiksmams atlikti.

Pranešėjas šiuos pasiūlymus rekomenduoja Komitetui ir yra atviras kitiems pasiūlymams, 
kaip šias naudingas reformas sustiprinti.

PAKEITIMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26a konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Ši direktyva suderina valstybių 
narių nuostatas, užtikrinančias vienodą 
pagrindinių teisių ir laisvių apsaugos lygį, 
informacinių technologijų sistemų 
konfidencialumą ir saugumą, ypač teisę į 
privatumą, 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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
26b konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26b) Šios direktyvos nuostatomis 
sukonkretinama ir papildoma Direktyva 
95/46/EB bei aptariami teisėti abonentų 
(fizinių ar juridinių asmenų) interesai.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
27 konstatuojamoji dalis
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
rinkų liberalizavimas ir sparti technologijų 
plėtra kartu paskatino konkurenciją ir 
ekonomikos augimą bei lėmė didelę 
galutiniams paslaugų gavėjams skirtų 
paslaugų, kurias galima gauti viešaisiais 
elektroninių ryšių tinklais, įvairovę. Reikia 
užtikrinti, kad vartotojams ir paslaugų 
gavėjams būtų suteikta tokio paties lygio 
privatumo ir asmens duomenų apsauga 
nepriklausomai nuo to, kokia technologija 
naudojama tam tikrai paslaugai teikti.

(27) Elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų 
rinkų liberalizavimas ir sparti technologijų 
plėtra kartu paskatino konkurenciją ir 
ekonomikos augimą bei lėmė didelę 
galutiniams paslaugų gavėjams skirtų 
paslaugų, kurias galima gauti viešaisiais ir 
privačiais elektroninių ryšių tinklais, 
įvairovę.

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28a konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

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 gali nustatyti 
duomenų valdytojas.
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Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28b konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) Viešųjų elektroninių ryšių paslaugų 
teikėjai turėtų imtis tinkamų techninių ir 
organizacinių priemonių savo paslaugų 
saugumui užtikrinti. Šiomis priemonėmis, 
nepažeidžiant Direktyvų 95/46/EB ir 
2006/24/EB nuostatų, reikėtų užtikrinti, 
kad su asmens duomenimis galės 
susipažinti tik tam teisę turintys 
darbuotojai, taip pat užtikrinti saugomų 
ar perduodamų asmens duomenų, tinklo 
ir paslaugų apsaugą. Be to, reikėtų 
įtvirtinti saugumo politiką asmens 
duomenų tvarkymo srityje, siekiant 
nustatyti pažeidžiamas sistemos vietas, 
vykdyti nuolatinį stebėjimą ir imtis 
prevencinių, taisomųjų ir švelninančių 
veiksmų.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
28c konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) Nacionalinės reguliavimo 
institucijos turėtų stebėti taikomas 
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priemones, platinti gerąją patirtį ir 
rezultatus teikiant viešąsias elektroninio 
ryšio paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
29 konstatuojamoji dalis
Direktyva 2002/58/EB

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 rimtas 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 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
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
35a konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35a) Leidžiama tvarkyti tik anonimiškus 
vietos nustatymo duomenis, gavus 
išankstinį naudotojų ar abonentų 
sutikimą, išskyrus srauto duomenis. Juos 
reikėtų aiškiai ir išsamiai informuoti apie 
galimybę bet kada atšaukti duotą sutikimą 
srauto duomenims tvarkyti. 

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
38a konstatuojamoji dalis (nauja)
Direktyva 2002/58/EB

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Europos Komisija ne vėliau kaip po 
metų nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo 
turėtų pateikti Tarybai ir Parlamentui 
naują siūlomą teisės akto projektą dėl 
privatumo ir duomenų saugumo 
elektroninių ryšių srityje pagal naują 
teisinį pagrindą.

Or. en
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Pakeitimas 10

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, informacinių technologijų sistemų 
konfidencialumą ir saugumą, ypač teisę į 
privatumą, 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

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu įgyvendinami dabartiniai valstybių narių nacionalinių įstatymų pokyčiai dėl 
privatumo elektroninių ryšių srityje, o Direktyva 2002/58/EB pritaikoma prie naujausių 
valstybių narių teismų sprendimų.

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1a) 1 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

2. Šios direktyvos nuostatos smulkiau 
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išaiškina ir papildo Direktyvą 95/46/EB 
šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytais 
tikslais. Be to, jos numato abonentų, 
kurie yra fiziniai ar juridiniai asmenys, 
teisėtų interesų apsaugą.

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje kalbama apie konkrečius juridinių asmenų interesus, neatsižvelgiant į 
naudotojus. Atsižvelgiant į tai, kad šia direktyva pirmiausia siekiama apsaugoti fizinių 
asmenų duomenis ir ekonominius interesus, reikėtų įtraukti atitinkamą nuorodą.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1b) 2 straipsnio 2 dalis keičiama 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 
pastarieji atskirai ar su kitais duomenimis 
susiję su asmeniu, kurį gali tiesiogiai 
nustatyti duomenų valdytojas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia paaiškinti atvejus, kai srauto duomenys laikytini asmens duomenimis.
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Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma asmens duomenų 
tvarkymui, susijusiam su viešųjų 
elektroninių ryšių paslaugų teikimu 
viešaisiais ryšių tinklais Bendrijoje, 
įskaitant viešuosius elektroninių ryšių 
tinklus, palaikančius duomenų rinkimo ir 
atpažinimo įrenginius.

Ši direktyva taikoma asmens duomenų 
tvarkymui, susijusiam su viešųjų ir 
privačių elektroninių ryšių paslaugų 
teikimu viešaisiais ryšių tinklais 
Bendrijoje, įskaitant viešuosius ir privačius
elektroninių ryšių tinklus, palaikančius 
duomenų rinkimo ir atpažinimo įrenginius.

Or. en

Pagrindimas

Dėl vis labiau plintančio mišraus (viešojo ir privataus) paslaugų pobūdžio būtina išplėsti šios 
direktyvos taikymo sritį. Šis pakeitimas parengtas pagal 29 straipsnio darbo grupės 2006 m. 
rugsėjo 26 d. priimtą rekomendaciją ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno 
nuomonę dėl šios keičiančios direktyvos.

Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Papildoma šia dalimi:
„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 
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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, įskaitant, inter alia,
nepageidaujamų ar apgaulingų
elektroninių ryšių pranešimų platinimą;

- saugumo politika asmens duomenų 
tvarkymo srityje;

- protingai numatomų pažeidžiamų 
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 
incidentus atžvilgiu, jei šie gali sukelti 
saugumo pažeidimą;“

Or. en

Pagrindimas

Direktyvoje būtina paaiškinti tinkamas technines ir organizacines priemones saugumui 
užtikrint, siekiant saugumo Europoje. Be to, reikia nustatyti pažeidžiamas sistemos vietas,
atlikti nuolatinį stebėjimą ir imtis prevencinių, taisomųjų ir švelninančių veiksmų.
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Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ab) Papildoma šia dalimi:

„1b. Nacionalinėms reguliavimo 
institucijoms suteikiama teisė tikrinti 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjų taikomas priemones ir išleisti 
rekomendacijas gerosios patirties ir 
rezultatų rodiklių srityje, skirtas šiomis 
priemonėmis siektinam saugumo lygiui.“

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės reguliavimo institucijos privalo stebėti priemones, kurių imamasi, ir platinti 
gerąją patirtį ir rezultatus per viešąsias elektroninio ryšio paslaugas.

Pakeitimas 16

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,

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 
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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.

gali būti padaryta žala kitiems asmenimis,
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjas
ir internetu paslaugas naudotojams 
teikianti bendrovė – duomenų valdytoja ir 
informacinės visuomenės paslaugų teikėja
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.

Or. en

Pagrindimas

Didžioji dauguma saugumo pažeidimų yra labai nesunkūs ir nekelia didesnio pavojaus 
saugumui. Tačiau jie pakankamai dažni. Todėl pranešti reikėtų tik apie sunkius saugumo 
pažeidimus, pvz., interneto paslaugų teikėjo klientų sąrašo su IP adresais ir identifikatoriais 
vagystę. Tačiau nacionalinei reguliavimo institucijai būtina pranešti, kad ši galėtų įvertinti 
saugumo pažeidimo sunkumą. Labai svarbu skirti elektroninių paslaugų teikėjus ir duomenų 
valdytojus, nes galimi atvejai, kai elektroninių paslaugų teikėjai tik persiunčia duomenis ir 
negali nustatyti kilusio pavojaus asmeninės informacijos saugumui.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinė reguliavimo institucija 
įvertina ir nustato pažeidimo sunkumą. 
Jei pažeidimas laikomas sunkiu, 
nacionalinė reguliavimo institucija 
pareikalauja viešųjų elektroninių ryšių 
paslaugų ir informacinės visuomenės 
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paslaugų teikėjo apie tai nedelsiant 
pranešti abonentams, kuriuos pažeidimas 
tiesiogiai paveikė. Pranešime pateikiama 
3 dalyje apibūdinta informacija.
Pranešimo apie sunkų pažeidimą 
terminas atidedamas, jei tai pakenktų 
sunkaus pažeidimo tyrimui baudžiamojoje 
byloje.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinė reguliavimo institucija įvertina saugumo pažeidimo sunkumą. Antra, 
nagrinėjamos situacijos, kai delsimas pranešti gali būti pateisinamas.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Pažeidimo, apie kurį būtina pranešti 
abonentams, sunkumas nustatomas 
atsižvelgiant į pažeidimo aplinkybes, pvz., 
asmens duomenims dėl pažeidimo kilusią 
riziką, pažeidimo paveiktų duomenų 
pobūdį, susijusių abonentų skaičių ir 
tiesioginį ar galimą pažeidimo įtaką 
paslaugų teikimui. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, direktyvoje įtvirtinamos sąlygos, kurioms esant saugumo pažeidimas 
laikomas sunkiu, todėl apie jį būtina pranešti abonentui.
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Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Pažeidimas nelaikomas sunkiu, o 
viešųjų elektroninių ryšių paslaugų ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
teikėjas atleidžiamas nuo reikalavimo 
pranešti abonentams, jei įrodoma, kad 
pažeidimo paveiktiems asmens 
duomenims nekyla protinga rizika, nes 
imtasi tinkamų technologinių apsaugos 
priemonių, įskaitant tinkamas užšifravimo 
technologijas, paverčiančias duomenis 
nesuprantamais atsitiktinio ar neteisėto 
praradimo, pakeitimo, atskleidimo be 
leidimo ar susipažinimo su siunčiamais ar
saugomais asmens duomenimis ar kitomis 
technologinėmis apsaugos priemonėmis, 
paverčiančiomis asmens duomenis 
prieinamais atsitiktinio ar neteisėto 
praradimo atveju, bet tuo neapsiribojant.

Or. en

Pagrindimas

Pranešimo reikalavimas gali būti netaikomas, jei nėra protingos rizikos, kad pažeidimas 
paveiks asmens duomenis. Pvz., šis reikalavimas netaikomas atskleidus užšifruotus duomenis, 
nes juos perskaityti gali tik paslaugų teikėjas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 punkto b papunktis
Direktyva 2002/58/EB
4 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa
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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 ir ENISA,
turi rekomenduoti technines įgyvendinimo 
priemones, susijusias su inter alia 1a 
straipsnyje apibūdintomis priemonėmis ir 
3a ir 3b dalyse nurodytiems informavimo 
ir pranešimo reikalavimams taikomomis 
aplinkybėmis, formatu ir tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Institucijai pavedama rekomenduoti, o ne priimti priemones šioje srityje.

Pakeitimas 21

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 

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacijos saugojimas arba galimybė 
tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokia 
saugojimo laikmena 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 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 
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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.

vykdomo tvarkymo. Tai neužkerta kelio 
techniniam saugojimui arba tokiai 
naudojimosi informacija galimybei, kurios 
vienintelis tikslas yra perduoti informaciją 
elektroninių ryšių tinklu arba kuri yra 
būtina siekiant teikti informacinės 
visuomenės paslaugas, kurių aiškiai 
paprašo abonentas arba naudotojas.

Or. en

Pagrindimas

Atrodo tinkama paaiškinti šio straipsnio tikslą, kad draudimas ir sutikimo davimas taip pat 
taikoma tuomet, kai šnipinėjimo įranga, Trojos arkliai, slapukai ar kitos programos,
įgyvendinamos saugojimo laikmenomis, pvz., skaitmeniniais diskais, USB raktais ir t. t.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) 6 straipsnio 3 dalis keičiama taip:

„3. Elektroninių ryšių paslaugų 
rinkodaros bei pridėtinės vertės 
paslaugų teikimo tikslais teikėjas, 
teikiantis viešai prieinamų elektroninių 
ryšių paslaugas, gali tvarkyti šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis 
tokia apimtimi ir tiek laiko, kiek būtina 
tokių paslaugų teikimui ar rinkodarai, 
jeigu abonentas ar naudotojas, su kuriuo 
duomenys yra susiję, yra davęs 
išankstinį sutikimą. Naudotojams ir 
abonentams sudaroma galimybė bet 
kada atšaukti duotą sutikimą srauto 
duomenims tvarkyti.“
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Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl išankstinio naudotojo sutikimo su tvarkymu padės geriau vykdyti šį 
įsipareigojimą.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 4b 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 
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 ar abonentai aiškiai ir 
išsamiai informuojami apie galimybę bet 
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kada atšaukti duotą sutikimą srauto 
duomenims tvarkyti.“

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl išankstinio naudotojo sutikimo su tvarkymu padės geriau vykdyti šį 
įsipareigojimą. Be to, tai užtikrins, kad naudotojas galės nesunkiai rasti reikiamą informaciją 
ir atšaukti sutikimą.

Pakeitimas 24

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) 13 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

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

Or. en

Pagrindimas

Be paminėtų priemonių, išpopuliarėjo reklama pasitelkiant trumpųjų žinučių paslaugas 
(SMS). Ši galimybė neturėtų sudaryti sąlygų siųsti nepageidaujamas trumpąsias žinutes, todėl 
jai reikalingas išankstinis sutikimas.
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Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) 13 straipsnio 4 dalis keičiama taip:
„4. Bet kuriuo atveju draudžiama 
tiesioginės rinkodaros tikslu siųsti 
elektroninio pašto pranešimus slepiant 
siuntėjo, kurio vardu pranešimas 
siunčiamas, tapatybę arba pažeidžiant 
Direktyvos 2000/31/EB 6 straipsnį ar 
kuriuose pateikiama sąsaja su žalingo ar 
apgaulingo turinio svetainėmis arba 
nenurodant galiojančio adreso, kuriuo 
gavėjas galėtų pareikalauti nutraukti 
tokių pranešimų siuntimą.“

Or. en

Pagrindimas

Be Direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių (2002/58/EB), Elektroninės komercijos 
direktyvoje (2000/31/EB) aiškiai nustatoma elektroninių komercinių ryšių teikėjų teiktina 
informacija.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/58/EB
13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Nepažeidžiant administracinių teisių 
gynimo priemonių, kurias taikyti galima 
numatyti inter alia pagal 15a straipsnio 2 
dalį, valstybės narės užtikrina, kad bet 

6. Nepažeidžiant administracinių teisių 
gynimo priemonių, kurias taikyti galima 
numatyti inter alia pagal 15a straipsnio 2 
dalį, valstybės narės užtikrina, kad bet 
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kuris individualus arba juridinis asmuo, 
teisėtai suinteresuotas kovoti su pagal šį 
straipsnį priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimais, įskaitant elektroninių ryšių 
paslaugų teikėją, saugantį savo teisėtus 
verslo interesus arba savo klientų interesus, 
galėtų imtis teisinių veiksmų prieš tokius 
pažeidimus teismuose.

kuris individualus arba juridinis asmuo, 
teisėtai suinteresuotas kovoti su pagal šią 
direktyvą priimtų nacionalinių nuostatų 
pažeidimais, įskaitant elektroninių ryšių 
paslaugų teikėją, saugantį savo teisėtus 
verslo interesus arba savo klientų interesus, 
galėtų imtis teisinių veiksmų prieš tokius 
pažeidimus teismuose.

Or. en

Pagrindimas

Naujojoje 13 straipsnio 6 dalyje numatomos fizinių ar juridinių asmenų, visų pirma 
elektroninių ryšio paslaugų teikėjų, civilinės teisės gynimo priemonės kovoti su Elektroninės 
komercijos direktyvos 13 straipsnio, kuriame kalbama apie neužsakytų pranešimų siuntimą, 
pažeidimus. Pranešėjas pritaria Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonei 
ir nemano, kad reikėtų šią naują galimybę taikyti tik esant 13 straipsnio pažeidimams, todėl 
siūlo suteikti galimybę juridiniams asmenims imtis teisinių veiksmų pažeidus E. privatumo 
direktyvos nuostatas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 6 punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) 15 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
„1. Valstybės narės gali patvirtinti 
teisines priemones, ribojančias šios 
direktyvos 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse 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 
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ar neteisėtą elektroninių ryšių sistemos 
naudojimą, 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

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu įgyvendinami dabartiniai pokyčiai valstybių narių nacionalinių įstatymų 
privatumo elektroninių ryšių srityje, o Direktyva 2002/58/EB pritaikoma prie vėliausių 
valstybių narių teismų sprendimų.
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Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 7a punktas (naujas)
Direktyva 2002/58/EB
18a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Įtraukiamas šis straipsnis:
18a straipsnis

Veiksmai Lisabonos sutarčiai įsigaliojus
Komisija ne vėliau kaip po metų nuo 
Lisabonos sutarties įsigaliojimo pateikia 
naują pasiūlymą dėl privatumo ir 
duomenų saugumo elektroninių ryšių 
srityje pagal naują teisinį pagrindą – 16
straipsnį.

Or. en



PA\721165LT.doc 25/25 PE405.782v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Dabartinis teisinis pagrindas – EB sutarties 95 straipsnis. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 
atsiras atskiras duomenų apsaugos E. privatumo ir elektroninių ryšių srityje pagrindas, 
leisiantis išplėsti ir atitinkamai geriau spręsti privatumo ir duomenų saugumo klausimus, 
vystantis elektroninių ryšių technologijoms.
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