
PR\1218037LT.docx PE660.288v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

2020/0259(COD)

13.11.2020

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos 
nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems 
duomenims tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš vaikus internete 
tikslais
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Birgit Sippel



PE660.288v01-00 2/38 PR\1218037LT.docx

LT

PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laikinos nuostatos, 
leidžiančios nukrypti nuo tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 
teikėjų naudojamų technologijų naudojimo asmens ir kitiems duomenims tvarkyti kovos 
su seksualine prievarta prieš vaikus internete tikslais
(COM(2020)0568 – C9-0288/2020 – 2020/0259(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2020)0568),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 16 
straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C9-0288/2020),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2020 m. lapkričio 12 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A9-
0000/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR 
TARYBOS REGLAMENTAS

dėl laikinos nuostatos, leidžiančios 
nukrypti nuo tam tikrų Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2002/58/EB nuostatų dėl su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjų naudojamų technologijų 
naudojimo asmens ir kitiems duomenims 
tvarkyti kovos su seksualine prievarta prieš 
vaikus internete tikslais

kuriuo dėl su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų 
naudojamų specialių technologijų 
naudojimo asmens duomenims tvarkyti 
kovos su seksualine prievarta prieš vaikus 
internete tikslais laikinai apribojamos tam 
tikros teisės ir įpareigojimai pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2002/58/EB
(Žodžių „nuostatos, leidžiančios nukrypti“ 
pakeitimas žodžiu „apribojamos“ taikomas 
visam tekstui. Priėmus šį pakeitimą reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)
(Žodžiai „ir kitiems“ po žodžio „asmens“ 
ir prieš žodį „duomenims“ išbraukiami 
visame tekste. Priėmus šį pakeitimą reikės 
padaryti atitinkamus viso teksto 
pakeitimus.)

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus teisių, visų pirma vaikų teisės būti 
apsaugotiems nuo visų formų smurto, 
prievartos ir nepriežiūros, netinkamo 
elgesio ar išnaudojimo, įskaitant seksualinę 

(4) seksualinė prievarta prieš vaikus ir 
jų seksualinis išnaudojimas yra sunkūs 
žmogaus ir pagrindinių teisių, visų pirma 
vaikų teisės būti apsaugotiems nuo visų 
formų smurto, prievartos ir nepriežiūros, 
netinkamo elgesio ar išnaudojimo, įskaitant 
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prievartą, kaip numatyta 1989 m. Jungtinių 
Tautų vaiko teisių konvencijoje ir 
Chartijoje, pažeidimai. Skaitmeninimas ne 
tik davė daug naudos visuomenei ir 
ekonomikai, bet ir sukėlė problemų, 
įskaitant išaugusį seksualinės prievartos 
prieš vaikus internete mastą. Vaikų 
apsauga internete yra vienas iš Sąjungos 
prioritetų. 2020 m. liepos 24 d. Komisija 
priėmė ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategiją9 (toliau – Strategija), kuria 
siekiama Sąjungos lygmeniu veiksmingai 
kovoti su seksualine prievarta prieš 
vaikus;

seksualinę prievartą, kaip numatyta 
1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių 
konvencijoje ir Chartijoje, pažeidimai. 
Skaitmeninimas ne tik davė daug naudos 
visuomenei ir ekonomikai, bet ir sukėlė 
problemų, įskaitant išaugusį seksualinės 
prievartos prieš vaikus internete mastą. 
Vaikų apsauga internete yra vienas iš 
Sąjungos prioritetų;

_________________
9 2020 m. liepos 24 d. Komisijos 
komunikatas Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui „ES veiksmingesnės kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
strategija“, COM(2020) 607 final. 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, arba 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tos organizacijos apima 
nacionalines karštąsias linijas, kurioms 

(5) tam tikri su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų, kaip 
antai žiniatinklio pašto ir pranešimų mainų 
paslaugų, teikėjai jau naudoja specialias 
technologijas, kad savanoriškai nustatytų 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir apie ją praneštų teisėsaugos institucijoms 
ir viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, ir 
pašalintų seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, – jie nuskenuoja turinį, 
pavyzdžiui, vaizdą ir tekstą, arba ryšių 
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pranešama apie seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą, taip pat tiek ES, tiek 
trečiosiose šalyse veikiančias 
organizacijas, kurių tikslas – mažinti 
seksualinį vaikų išnaudojimą ir užkirsti 
kelią vaikų viktimizacijai. Jų visų 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

metaduomenis, kai kuriais atvejais 
naudodami ankstesnius duomenis. Tos 
organizacijos apima nacionalines karštąsias 
linijas, kurioms pranešama apie seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, taip pat 
tiek ES, tiek trečiosiose šalyse, ypač 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
veikiančias organizacijas, kurių tikslas – 
mažinti seksualinį vaikų išnaudojimą ir 
seksualinę prievartą prieš vaikus ir 
užkirsti kelią vaikų viktimizacijai. Ši visa 
savanoriška veikla atlieka vertingą 
vaidmenį sudarant sąlygas identifikuoti 
aukas ir jas gelbėti, taip pat mažinant 
tolesnę seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagos sklaidą, kartu padedant 
identifikuoti nusikaltėlius, tirti jų 
nusikaltimus ir vykdyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus nusikaltimų 
prevenciją;

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) iki 2020 m. gruodžio 20 d. su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjų atliekamas asmens 
duomenų tvarkymas savanoriškomis 
priemonėmis, siekiant nustatyti ir pranešti 
apie seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą, reglamentuojamas 
Reglamentu (ES) 2016/679;

(6) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų 
atliekamas asmens duomenų tvarkymas 
savanoriškomis priemonėmis, siekiant 
nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, reglamentuojamas Reglamentu 
(ES) 2016/679;

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) šiame reglamente numatytos 
priemonės riboja visų populiariųjų 
elektroninių ryšių paslaugų, pavyzdžiui, 
tikralaikių pokalbių platformų ir 
taikomųjų programų, naudotojų 
pagrindines teises į privatų gyvenimą ir 
duomenų apsaugą. Net ir savanoriškos 
privačių bendrovių taikomos priemonės 
riboja šias teises, kai šios priemonės 
apima ryšių turinio stebėseną ir analizę ir 
asmens duomenų tvarkymą;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) bet koks pagrindinės teisės į ryšių 
konfidencialumą apribojimas negali būti 
pateisinamas vien tuo, kad tam tikros 
technologijos buvo naudojamos anksčiau, 
kai atitinkamos paslaugos teisiniu 
požiūriu nebuvo elektroninių ryšių 
paslaugos;

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens ir kitų 
duomenų tvarkymo teikiant elektroninių 
ryšių paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą. Tačiau 
pagal Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 
1 dalį valstybės narės gali priimti 
teisėkūros priemones, ribojančias, inter 
alia, tos direktyvos 5 ir 6 straipsniuose 
nustatytų teisių ir pareigų, susijusių su 
ryšių ir srauto duomenų konfidencialumu, 
taikymą nusikalstamų veikų, susijusių su 
seksualine prievarta prieš vaikus, 
prevencijos, tyrimo, nustatymo ir 
baudžiamojo persekiojimo už jas tikslais. 
Kol tokių teisėkūros priemonių nėra ir kol 
bus priimta nauja ilgalaikė teisinė sistema, 
skirta veiksmingai kovoti su seksualine 
prievarta prieš vaikus Sąjungos lygmeniu, 
kaip paskelbta Strategijoje, teisinio 
pagrindo su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams savo 
sistemoje toliau nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 
21 d., nebūtų;

(7) Direktyvoje 2002/58/EB nėra 
specialių nuostatų dėl asmens duomenų 
tvarkymo teikiant elektroninių ryšių 
paslaugas, siekiant nustatyti ir pranešti apie 
seksualinę prievartą prieš vaikus internete 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą. Tačiau pagal Direktyvos 
2002/58/EB 15 straipsnio 1 dalį valstybės 
narės gali priimti teisėkūros priemones, 
ribojančias, inter alia, tos direktyvos 5 ir 6 
straipsniuose nustatytų teisių ir pareigų, 
susijusių su ryšių ir srauto duomenų 
konfidencialumu, taikymą nusikalstamų 
veikų, susijusių su seksualine prievarta 
prieš vaikus, prevencijos, tyrimo, 
nustatymo ir baudžiamojo persekiojimo už 
jas tikslais. Kol bus priimta ilgalaikė 
teisinė sistema, skirta veiksmingai kovoti 
su seksualine prievarta prieš vaikus 
Sąjungos lygmeniu, su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai 
nebegali remtis Reglamento (ES) 
2016/679 6 straipsniu savo sistemoje 
toliau nustatydami seksualinę prievartą 
prieš vaikus internete ir pranešdami apie ją 
ir pašalindami seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą po 2020 m. gruodžio 
21 d. Šiuo reglamentu nesuteikiamas 
teisinis pagrindas tvarkyti asmens 
duomenis teikiant su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas 
vieninteliu tikslu – savo sistemoje 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete ir apie ją pranešti ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, tačiau jame numatomas tam 
tikrų teisių ir įpareigojimų, nustatytų 
Direktyvoje 2002/58/EB, apribojimas. 
Jame taip pat nustatomos papildomos 
apsaugos priemonės, kurių turi laikytis su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, jei nori remtis 
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šiuo reglamentu;

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) todėl šiame reglamente numatyta 
laikina nukrypti nuo Direktyvos 
2002/58/EB 5 straipsnio 1 dalies ir 6 
straipsnio, kuriais saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, taikymo 
leidžianti nuostata. Kadangi Direktyva 
2002/58/EB buvo priimta remiantis 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsniu, tikslinga šį reglamentą 
priimti remiantis tuo pačiu teisiniu 
pagrindu. Be to, ne visos valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 
priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalį, ir tokių priemonių priėmimas yra 
susijęs su didele susiskaidymo, galinčio 
neigiamai paveikti vidaus rinką, rizika;

(8) todėl šiame reglamente numatytas 
laikinas Direktyvos 2002/58/EB 5 
straipsnio 1 dalies ir 6 straipsnio 1 dalies, 
kuriomis saugomas ryšių ir srauto 
duomenų konfidencialumas, apribojimas. 
Kadangi Direktyva 2002/58/EB buvo 
priimta remiantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsniu, tikslinga 
šį reglamentą priimti remiantis tuo pačiu 
teisiniu pagrindu. Jei valstybės narės 
nacionaliniu lygmeniu priėmė teisėkūros 
priemones, ribojančias tose nuostatose 
numatytų teisių ir pareigų taikymą pagal 
Direktyvos 2002/58/EB 15 straipsnio 1 
dalį, jos turėtų laikytis Reglamento (ES) 
2016/679, ypač jo 23 straipsnio;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose 
dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys 
paprastai gali būti laikomi asmens 
duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti grindžiamas Sutarties 16 straipsniu, 
kuriame nustatytas konkretus teisinis 

(9) kadangi elektroninių ryšių, kuriuose 
dalyvauja fiziniai asmenys, duomenys 
visada gali būti laikomi asmens 
duomenimis, šis reglamentas taip pat turėtų 
būti grindžiamas Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 16 straipsniu, kuriame 
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pagrindas, kuriuo remiantis priimamos 
fizinių asmenų apsaugos Sąjungos 
institucijoms ir valstybėms narėms tvarkant 
asmens duomenis, kai vykdoma veikla yra 
susijusi su Sąjungos teisės taikymo sritimi, 
taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taisyklės;

nustatytas konkretus teisinis pagrindas, 
kuriuo remiantis priimamos fizinių asmenų 
apsaugos Sąjungos institucijoms ir 
valstybėms narėms tvarkant asmens 
duomenis, kai vykdoma veikla yra susijusi 
su Sąjungos teisės taikymo sritimi, 
taisyklės ir laisvo tokių duomenų judėjimo 
taisyklės;

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kai asmens duomenų tvarkymui, 
susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų 
teikimu teikiant su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, vien tik 
siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, taikoma šiame reglamente 
numatyta nukrypti leidžianti nuostata, 
tokiam duomenų tvarkymui taikomas 
Reglamentas (ES) 2016/679, įskaitant 
reikalavimą atitinkamais atvejais prieš 
diegiant susijusias technologijas atlikti 
numatytų duomenų tvarkymo operacijų 
poveikio vertinimą pagal to reglamento 35 
straipsnį;

(10) kai asmens duomenų tvarkymui, 
susijusiam su elektroninių ryšių paslaugų 
teikimu teikiant su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugas, vien tik 
siekiant nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, taikomas šiame reglamente 
numatytas apribojimas, tokiam duomenų 
tvarkymui taikomas Reglamentas (ES) 
2016/679, įskaitant (bet neapsiribojant) jo 
nuostatas dėl su asmens duomenų 
tvarkymu susijusių principų (5 straipsnis), 
tvarkymo teisėtumo (6 straipsnis), 
specialių kategorijų asmens duomenų 
tvarkymo (9 straipsnis), apribojimų (23 
straipsnis), duomenų tvarkymo saugumo 
(32 straipsnis), asmens duomenų 
perdavimų į trečiąsias valstybes arba 
tarptautinėms organizacijoms (V skyrius), 
nepriklausomų priežiūros institucijų (VI 
skyrius), bendradarbiavimo ir 
nuoseklumo (VII skyrius) ir teisių gynimo 
priemonių, atsakomybės ir sankcijų (VIII 
skyrius), taip pat reikalavimą atitinkamais 
atvejais prieš diegiant susijusias 
technologijas atlikti numatytų duomenų 
tvarkymo operacijų poveikio vertinimą 
pagal to reglamento 35 straipsnį ir 
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reikalavimą pagal jo 36 straipsnį prieš 
pradedant tvarkyti asmens duomenis 
pasikonsultuoti su atitinkama priežiūros 
institucija;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kadangi šiame reglamente 
numatytas teisės į ryšių konfidencialumą 
apribojimas, konsultacija su priežiūros 
institucija pagal Reglamento (ES) 
2016/679 36 straipsnį turėtų būti 
privaloma;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama kovoti su 
seksualine prievarta prieš vaikus 
internete, šiame reglamente numatyta 
nukrypti leidžianti nuostata turėtų būti 
taikoma tik pripažintoms technologijoms, 
reguliariai naudojamoms teikiant su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugas, siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą iki šio 
reglamento įsigaliojimo; nuoroda į 
technologiją apima, jei reikia, bet kokią 

(11) kadangi vienintelis šio reglamento 
tikslas – sudaryti sąlygas tęsti tam tikrą 
vykdomą veiklą, kuria siekiama nustatyti 
ir pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą ir apie ją pranešti, šiame 
reglamente numatytas apribojimas turėtų 
būti taikomas tik pripažintoms 
technologijoms, kurių išankstinį 
įvertinimą atliko duomenų apsaugos 
priežiūros institucijos, reguliariai 
naudojamoms teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, siekiant vienintelio tikslo – 
nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
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žmogaus atliekamą peržiūrą, tiesiogiai 
susijusią su technologijos naudojimu ir 
priežiūra. Todėl tos technologijos 
naudojimas turėtų būti įprastas tame 
sektoriuje, nors nebūtina, kad visi paslaugų 
teikėjai šia technologija naudotųsi, ir 
neužkertamas kelias tolesnei privatumą 
užtikrinančiai technologijos raidai. Šiuo 
atžvilgiu neturėtų būti svarbu, ar konkretus 
paslaugų teikėjas, siekiantis pasinaudoti šia 
nukrypti leidžiančia nuostata, pats jau 
naudojasi tokia technologija šio reglamento 
įsigaliojimo dieną. Naudojamos 
technologijos turėtų būti mažiausiai 
privatumą pažeidžiančios technologijos, 
atitinkančios sektoriaus pažangos lygį, ir 
jos neturėtų apimti sistemingo pranešimų, 
kuriuose yra teksto, filtravimo ir 
skenavimo, o turėtų būti orientuotos tik į 
konkrečius pranešimus, kai esama 
konkrečių įtarimų dėl seksualinės 
prievartos prieš vaikus;

seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą; nuoroda į technologiją apima 
bet kokią žmogaus atliekamą peržiūrą, 
tiesiogiai susijusią su technologijos 
naudojimu ir priežiūra. Todėl tos 
technologijos naudojimas turėtų būti 
įprastas tame sektoriuje, nors nebūtina, kad 
visi paslaugų teikėjai šia technologija 
naudotųsi, ir neužkertamas kelias tolesnei 
privatumą užtikrinančiai technologijos 
raidai. Šiuo atžvilgiu neturėtų būti svarbu, 
ar konkretus paslaugų teikėjas, siekiantis 
pasinaudoti šiame reglamente numatytu 
apribojimu, pats jau naudojasi tokia 
technologija šio reglamento įsigaliojimo 
dieną. Naudojamos technologijos turėtų 
būti mažiausiai privatumą pažeidžiančios 
technologijos, atitinkančios sektoriaus 
pažangos lygį.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) asmens ir kiti duomenys, 
naudojami vykdant veiklą, kuriai taikoma 
šiame reglamente nustatyta nukrypti 
leidžianti nuostata, taip pat laikotarpis, 
kurį saugomi duomenys, kai gautas 
rezultatas yra teigiamas, turėtų būti 
minimalūs, siekiant užtikrinti, kad nukrypti 
leidžianti nuostata neviršytų to, kas tikrai 
būtina;

(13) asmens duomenys, naudojami 
vykdant veiklą, kuriai taikomas šiame 
reglamente numatytas apribojimas, taip 
pat laikotarpis, kurį saugomi duomenys ir 
bet koks šių duomenų tvarkymo 
rezultatas, kai gautas rezultatas yra 
teigiamas, turėtų būti minimalūs, siekiant 
užtikrinti, kad ryšių konfidencialumo 
ribojimas neviršytų to, kas tikrai būtina;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) siekiant užtikrinti pagal nukrypti 
leidžiančią nuostatą vykdomos veiklos 
skaidrumą ir atskaitomybę už ją, paslaugų 
teikėjai turėtų kasmet skelbti ataskaitas 
apie duomenų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie 
tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų 
atvejų skaičių, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones;

(14) siekiant užtikrinti veiklos, 
vykdomos laikantis šiame reglamente 
numatyto apribojimo, skaidrumą ir 
atskaitomybę už ją, per šešis mėnesius nuo 
šio reglamento įsigalėjimo dienos ir vėliau 
kasmet asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 
teikėjai turėtų skelbti ir teikti ataskaitas 
apie duomenų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, tvarkymą, be kita ko, apie 
tvarkytų duomenų rūšį ir apimtį, tvarkymo 
teisinį pagrindą pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 6 straipsnį, asmens 
duomenų perdavimo už Sąjungos ribų 
teisinį pagrindą pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų 
skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė 
skundą pasitelkdamas vidaus teisių 
gynimo mechanizmą arba teisminę 
instituciją, skaičių ir šio proceso 
rezultatus, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679. Paslaugų teikėjai taip pat 
turėtų teikti savo ataskaitas priežiūros 
institucijoms pagal Reglamentą (ES) 
2016/679;

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekdama padėti atsakingoms 
priežiūros institucijoms vykdyti savo 
užduotis, Europos duomenų apsaugos 
valdyba turėtų paskelbti gaires dėl 
duomenų tvarkymo, kuriam taikomas 
šiame reglamente nustatytas apribojimas, 
atitikties Reglamentui (ES) 2016/679. Tos 
gairės visų pirma turėtų padėti priežiūros 
institucijoms teikti konsultacijas pagal 
Reglamento (ES) 2016/679 36 straipsnyje 
nustatytą išankstinių konsultacijų 
procedūrą, kuri turėtų būti vykdoma 
vertinant, ar pripažinta arba nauja 
technologija, kuri bus naudojama, 
atitinka sektoriaus pažangos lygį, yra 
mažiausiai pažeidžianti privatumą ir 
remiasi tinkamu teisiniu pagrindu pagal 
Reglamentą (ES) 2016/679;

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) siekiant užtikrinti, kas šis 
reglamentas būtų taikomas nuo 2020 m. 
gruodžio 21 d., jis turėtų įsigalioti trečią 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą ir 
nukrypstama nuo Direktyvoje (ES) 
2018/1972 priimto sprendimo su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugoms taikyti tokias pačias 
privatumo taisykles kaip ir visoms kitoms 
elektroninių ryšių paslaugoms. Todėl šis 
reglamentas turėtų būti taikomas ribotą 
laikotarpį – iki 2025 m. gruodžio 31 d., t. y. 
laikotarpį, kurio pagrįstai reikia naujai 
ilgalaikei teisinei sistemai su apsaugos 
priemonėmis priimti. Jei ilgalaikis teisės 
aktas būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos 
datos, tuo teisės aktu būtų panaikintas šis 
reglamentas;

(16) šiuo reglamentu ribojama teisė į 
ryšių konfidencialumo apsaugą, kurią 
užtikrina su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugos, siekiant 
vienintelio tikslo – pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir 
nustatyti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą internete arba apie ją 
pranešti teisėsaugos institucijoms ir 
viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus. Todėl 
šis reglamentas turėtų būti taikomas ribotą 
laikotarpį – iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei 
ilgalaikis teisės aktas būtų priimtas ir 
įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės aktu būtų 
panaikintas šis reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) priežiūros institucijos, atsakingos 
už šio reglamento taikymo stebėseną, 
turėtų būti tos pačios kaip ir 
nepriklausomos priežiūros institucijos, 
paskirtos pagal Reglamento (ES) 
2016/679 VI skyrių;

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) ištisinis šifravimas yra svarbi 
priemonė siekiant užtikrinti saugų ir 
konfidencialų naudotojų, įskaitant vaikus, 
bendravimą. Susilpnėjusiu šifravimu gali 
savo kėslams pasinaudoti piktavališkos 
trečiosios šalys. Todėl jokia šio 
reglamento nuostata neturėtų būti 
aiškinama kaip draudžianti arba 
silpninanti ištisinį šifravimą;

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) ryšių konfidencialumas yra 
pagrindinė teisė, užtikrinama pagal 
Chartijos 7 straipsnį. Todėl jis taip pat yra 
būtina sąlyga, kad vaikai, tapę seksualinės 
prievartos aukomis, ir suaugusieji, kuriais 
jie pasitiki, arba aktyviai su seksualine 
prievarta prieš vaikus kovojančios 
organizacijos, taip pat aukos ir jų 
advokatai galėtų saugiai bendrauti;

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) siekiant užtikrinti pagrindines 
teises į veiksmingą teisinę gynybą ir 
teisingą bylos nagrinėjimą pagal 
Chartijos 47 straipsnį, taip pat teisę į 
nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą 
pagal Chartijos 48 straipsnį, visa 
kaltinamojo ar nuteistojo ir jo advokato 
komunikacija turėtų būti apsaugota;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
17 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17e) šis reglamentas turėtų būti 
taikomas tik vaizdo įrašams ar vaizdams, 
kuriais keičiamasi naudojantis pranešimų 
mainų ar e. pašto paslaugomis. Jis 
neturėtų būti taikomas skenuotam tekstui 
ar garso pranešimams;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) šio reglamento tikslas – nustatyti 
laikiną nuo tam tikrų Direktyvos 
2002/58/EB nuostatų nukrypti leidžiančią 
nuostatą nesukeliant vidaus rinkos 

(18) šio reglamento tikslas – nustatyti 
laikiną konkrečių Direktyvos 2002/58/EB 
nuostatų nuostatą apribojimą nesukeliant 
vidaus rinkos susiskaidymo. Be to, 
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susiskaidymo. Be to, nacionalinės teisės 
aktai greičiausiai nebūtų laiku priimti 
visose valstybėse narėse. Kadangi šio 
tikslo valstybės narės negali deramai 
pasiekti, o jo būtų geriau siekti Sąjungos 
lygmeniu, Sąjunga gali priimti priemones 
vadovaudamasi Europos Sąjungos sutarties 
5 straipsnyje nustatytu subsidiarumo 
principu. Pagal tame straipsnyje nustatytą 
proporcingumo principą šiuo reglamentu 
neviršijama to, kas būtina tiems tikslams 
pasiekti. Juo nustatoma laikina ir griežtai 
ribota nuostata, leidžianti nukrypti nuo 
Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalies ir 6 straipsnio taikymo, numatant 
tam tikras apsaugos priemones, kuriomis 
užtikrinama, kad nebūtų viršijama to, kas 
būtina nustatytiems tikslams pasiekti;

nacionalinės teisės aktai greičiausiai 
nebūtų laiku priimti visose valstybėse 
narėse. Kadangi šio tikslo valstybės narės 
negali deramai pasiekti, o jo būtų geriau 
siekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali 
priimti priemones vadovaudamasi Europos 
Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytu 
subsidiarumo principu. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą šiuo reglamentu neviršijama to, 
kas būtina tiems tikslams pasiekti. Juo 
nustatomas laikinas ir griežtai ribotas 
Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalies ir 6 straipsnio 1 dalies taikymo 
apribojimas, numatant tam tikras apsaugos 
priemones, kuriomis užtikrinama, kad 
nebūtų viršijama to, kas būtina 
nustatytiems tikslams pasiekti;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
nukrypstama nuo tam tikrų Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytų įpareigojimų 
taikymo, o jų vienintelis tikslas – sudaryti 
sąlygas su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjams toliau 
naudoti technologijas asmens ir kitiems 
duomenims tvarkyti, kiek tai būtina 
siekiant savo sistemoje nustatyti seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pranešti 
apie ją ir pašalinti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą.

Šiuo reglamentu nustatomos laikinos ir 
griežtai ribotos taisyklės, kuriomis 
apribojamos tam tikros Direktyvoje 
2002/58/EB nustatytos teisės ir 
įpareigojimai, o jų vienintelis tikslas – 
sudaryti sąlygas su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų 
teikėjams, nedarant poveikio Reglamentui 
(ES) 2016/679, toliau naudoti specialias 
technologijas asmens duomenims tvarkyti, 
kiek tai tikrai būtina siekiant savo 
sistemoje nustatyti seksualinę prievartą 
prieš vaikus internete ir pranešti apie ją ir 
pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą.

Or. en
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ryšių su vaikais mezgimas siekiant 
užsiimti seksualiniais veiksmais su jais 
arba kurti vaikų pornografiją, 
pasinaudojant kuriuo nors iš šių būdų:

Išbraukta.

i) viliojant vaiką dovanomis ar 
kitokia nauda;
ii) grasinant vaikui neigiamomis 
didelį poveikį jam galinčiomis turėti 
pasekmėmis;
iii) rodant vaikui pornografinę 
medžiagą arba suteikiant vaikui prieigą 
prie jos;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo 
sritis

Apribojimo taikymo sritis

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnyje nustatyti konkretūs 
įpareigojimai netaikomi asmens ir kitų 

Direktyvos 2002/58/EB 5 straipsnio 1 
dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatytų 
konkrečių teisių ir įpareigojimų taikymo 
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duomenų tvarkymui, kai tai susiję su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikimu, kuris būtinai 
reikalingas norint naudoti technologijas 
vien tik siekiant pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą ir 
nustatyti seksualinę prievartą prieš vaikus 
internete arba apie ją pranešti teisėsaugos 
institucijoms ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta prieš 
vaikus, jeigu:

sritis apribojama kiek tai susiję su ryšių, 
apimančių asmens duomenų tvarkymą 
keičiantis vaizdo medžiaga ar vaizdais 
naudojantis pranešimų mainų 
paslaugomis arba žiniatinklio pašto 
paslaugomis teikiant su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugas, konfidencialumu, su sąlyga, 
kad toks apribojimas yra būtinai 
reikalingas norint naudoti specialias 
technologijas vien tik siekiant pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą ir nustatyti seksualinės prievartos 
prieš vaikus medžiagą internete arba apie 
ją pranešti teisėsaugos institucijoms ir 
viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms, kovojančioms su 
seksualine prievarta prieš vaikus, jeigu:

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo tikslu reguliariai 
naudojo iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurios atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

a) duomenų tvarkymas yra 
proporcingas ir apsiriboja pripažintomis 
technologijomis, kurias su numeriu 
nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio 
paslaugų teikėjai tuo vieninteliu tikslu 
reguliariai naudojo, su sąlyga, kad jos 
atitinka visas šias sąlygas:

Or. en
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) atitinka sektoriaus pažangos lygį ir 
yra mažiausiai pažeidžiančios privatumą;

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) pagal šio reglamento 3a straipsnį 
buvo atliktas poveikio duomenų apsaugai 
vertinimas pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir išankstinių 
konsultacijų procedūra pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 36 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) duomenų tvarkymas grindžiamas 
Reglamento (EU) 2016/679 6 straipsnio 1 
dalies d arba e punktu;

Or. en
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iv) yra aiškiai apibrėžtos per 
kiekvieną duomenų tvarkymo operaciją 
tvarkomų asmens duomenų kategorijos;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

v) yra aiškiai apibrėžta teisių į 
konfidencialumą ir asmens duomenų 
apsaugą apribojimo taikymo sritis;

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vi) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugai taikomos 
vidaus procedūros, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią piktnaudžiavimui, neteisėtai 
prieigai ar perdavimui;

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto v i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

vii) yra aiškiai nurodyta duomenų 
valdytojo (-ų) tapatybė ir kategorijos;

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnio 1 dalies a punkto v i i i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

viii) yra aiškiai nurodytas duomenų 
saugojimo laikotarpis ir taikytinos 
apsaugos priemonės;

Or. en

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto i x papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ix) yra užtikrinta žmogaus vykdoma 
asmens duomenų tvarkymo priežiūra ir 
įsikišimas ir joks „teigiamas rezultatas“ 
nesiunčiamas teisėsaugos institucijoms ar 
viešojo intereso labui veikiančioms 
organizacijoms prieš tai žmogui 
nepatikrinus;

Or. en
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto x papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

x) yra įdiegtos atitinkamos 
procedūros ir teisių gynimo mechanizmai 
siekiant užtikrinti, kad asmenys galėtų 
pateikti skundus su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugos 
teikėjui per pagrįstą laikotarpį, kad 
naudotojas galėtų pateikti savo nuomonę 
pagal 3c straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto x i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xi) išskyrus atvejus, kai tai kenkia 
atliekamam tyrimui – tokiu atveju 
informacijos pateikimas gali būti atidėtas 
tiek, kiek tikrai būtina, o duomenų 
subjektai nedelsiant informuojami 
užbaigus tyrimą – ir nedarant poveikio 
Reglamento (ES) 2016/679 13 straipsnyje 
numatytai informacijai, duomenų 
subjektai informuojami apie:
a) jų ryšių konfidencialumo 
apribojimą vien tik siekiant pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą ir nustatyti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą arba 
apie ją pranešti, įskaitant galimybę dalytis 
asmens duomenimis su teisėsaugos 
institucijomis ir viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms, 
kovojančioms su seksualine prievarta 
prieš vaikus;
b) „teigiamo rezultato“ atveju 
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duomenų subjektams pateikiama ši 
informacija:
c) kompetentingos teisėsaugos 
institucijos ir viešojo intereso labui 
veikiančios organizacijos, kovojančios su 
seksualine prievarta prieš vaikus, su 
kuriomis buvo pasidalyta jų asmens 
duomenimis;
d) su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjo 
numatytos teisių gynimo priemonės ir
e) galimybė pateikti skundą 
kompetentingai priežiūros institucijai ir 
imtis teisinės gynybos priemonių ir tų 
institucijų tapatybė atitinkamu atveju;

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto xii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xii) nesikišama į jokius pranešimus, 
kurie saugomi profesine paslaptimi, pvz., 
tarp gydytojų ir jų pacientų, žurnalistų ir 
jų šaltinių arba advokatų ir jų klientų;

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies a punkto xiii papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

xiii) bet koks asmens duomenų 
perdavimas trečiosioms valstybėms arba 
tarptautinėms organizacijoms atitinka 
Reglamento (ES) 2016/679 V skyrių;
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Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ryšių su vaikais mezgimui nustatyti 
naudojama technologija apsiriboja 
atitinkamų pagrindinių rodiklių, pvz., 
raktinių žodžių ir objektyviai nustatytų 
rizikos veiksnių, tokių kaip amžiaus 
skirtumas, naudojimu, nepažeidžiant 
teisės į žmogaus atliekamą peržiūrą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tvarkomi tik tie duomenys, kurie 
yra tikrai būtini siekiant nustatyti ir 
pranešti apie seksualinę prievartą prieš 
vaikus internete ir pašalinti seksualinės 
prievartos prieš vaikus medžiagą, ir, 
išskyrus atvejus, kai seksualinė prievarta 
prieš vaikus internete yra nustatyta ir 
patvirtinta, tie duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

d) duomenų tvarkymas, kuris 
leidžiamas pagal šiame reglamente 
numatytą apribojimą, susijęs tik su tais 
duomenimis, kurie yra tikrai būtini siekiant 
nustatyti ir pranešti apie seksualinę 
prievartą prieš vaikus internete ir pašalinti 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiagą, ir, išskyrus atvejus, kai 
seksualinė prievarta prieš vaikus internete 
yra nustatyta ir patvirtinta, taip tvarkant 
duomenis gauti duomenys nedelsiant 
sunaikinami;

Or. en



PR\1218037LT.docx 29/38 PE660.288v01-00

LT

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) paslaugų teikėjas kasmet skelbia 
ataskaitą apie susijusių duomenų 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, nustatytų atvejų 
skaičių, pagrindiniams rodikliams atrinkti 
ir tobulinti taikytas priemones, įvairių 
naudotų technologijų klaidų (klaidingai 
teigiamų rezultatų) skaičių ir santykį, 
klaidų lygiui apriboti taikytas priemones ir 
pasiektą klaidų lygį, duomenų saugojimo 
politiką ir taikytas duomenų apsaugos 
priemones.

e) paslaugų teikėjas, laikydamasis 
Reglamento (ES) 2016/679 nuostatų ne 
vėliau kaip ... [šeši mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] ir vėliau 
kasmet skelbia ir priežiūros institucijai 
pateikia ataskaitą apie asmens duomenų, 
kuriuos leidžiama pateikti pagal šiame 
reglamente numatytus apribojimus, 
tvarkymą, be kita ko, apie tvarkytų 
duomenų rūšį ir apimtį, tvarkymo teisinį 
pagrindą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 6 straipsnį, asmens duomenų 
perdavimo už Sąjungos ribų teisinį 
pagrindą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 V skyrių, nustatytų atvejų 
skaičių, atvejų, kai naudotojas pateikė 
skundą pasinaudodamas vidaus teisių 
gynimo mechanizmu arba teisminei 
institucijai, skaičių ir šio proceso 
rezultatus, pagrindiniams rodikliams 
atrinkti ir tobulinti taikytas priemones, 
įvairių naudotų technologijų klaidų 
(klaidingai teigiamų rezultatų) skaičių ir 
santykį, klaidų lygiui apriboti taikytas 
priemones ir pasiektą klaidų lygį, duomenų 
saugojimo politiką ir taikytas duomenų 
apsaugos priemones pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679.

Or. en

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šis reglamentas netaikomas teksto 
arba garso pranešimų skenavimui.
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Or. en

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie d punktą, kai seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete yra 
nustatyta ir patvirtinta, atitinkami 
duomenys gali būti saugomi tik šiais 
tikslais ir tik laikotarpį, būtiną:

Kalbant apie pirmos pastraipos d punktą, 
kai seksualinė prievarta prieš vaikus 
internete yra nustatyta ir patvirtinta, tikrai 
susiję asmens duomenys gali būti saugomi 
tik šiais tikslais ir tik tikrai būtiną 
laikotarpį, kuriam pasibaigus jie 
nedelsiant ištrinami:

Or. en

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– ataskaitoms teikti ir reaguoti į 
proporcingus teisėsaugos ir kitų 
atitinkamų valdžios institucijų prašymus;

– ataskaitoms teikti ir pagal 
Direktyvą 2016/680 nepagrįstai nedelsiant 
perduoti kompetentingoms valdžios 
institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti;

– atitinkamo naudotojo paskyrai 
blokuoti ar jiems teikiamai paslaugai 
sustabdyti;
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Or. en

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kalbant apie duomenimis, kurie 
patikimai identifikuoti kaip vaikų 
pornografija – unikaliam, nepakeičiamam 
skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti.

– kalbant apie asmens duomenis, 
kurie patikimai identifikuoti kaip 
seksualinės prievartos prieš vaikus 
medžiaga – unikaliam, nepakeičiamam 
skaitmeniniam parašui (maišai) sukurti;

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– žalos atlyginimo iš paslaugų 
teikėjo siekimo ar administracinės 
peržiūros ar teisminio proceso vykdymo 
tikslu.

Or. en

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a straipsnis
Pareiga atlikti poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą ir iš anksto 

konsultuotis su priežiūros institucijomis
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Ne vėliau kaip ... [trys mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] su 
numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai, siekdami remtis 
šiame reglamente numatytu apribojimu, 
atlieka poveikio duomenų apsaugai 
vertinimą pagal Reglamento (ES) 
2016/679 35 straipsnį ir ne vėliau kaip ... 
[trys mėnesiai po šio reglamento 
įsigaliojimo dienos] – išankstinių 
konsultacijų procedūrą pagal šio 
reglamento 36 straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
3 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis
Europos duomenų apsaugos valdybos 

gairės
Ne vėliau kaip .... [du mėnesiai po šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Europos 
duomenų apsaugos valdyba paskelbia 
gaires, kuriomis atsakingoms priežiūros 
institucijoms padedama pagal Reglamentą 
(ES) 2016/679 įvertinti, ar duomenų 
tvarkymas, patenkantis į šio reglamento 
apimtį, dėl esamų ir būsimų technologijų, 
kurios naudojamos tik kovos su 
seksualine prievarta prieš vaikus internete 
tikslais, atitinka Reglamentą (ES) 
2016/679.

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
3 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c straipsnis
Skundų nagrinėjimo mechanizmas

Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio 
ryšio paslaugų teikėjai nustato 
veiksmingą ir prieinamą mechanizmą, 
pagal kurį naudotojai, apie kurių turinį 
pranešta organizacijai, veikiančiai viešojo 
intereso labui kovojant su seksualine 
prievarta prieš vaikus, arba teisėsaugos 
institucijoms, arba kurie buvo pašalinti, 
galėtų pateikti skundą dėl paslaugų 
teikėjo veiksmų, jeigu pateikta arba 
pašalinta medžiaga nėra seksualinė 
prievarta prieš vaikus internete pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
3 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3d straipsnis
Veiksmingos teisių gynimo priemonės

Naudotojai, kurie patyrė neigiamą poveikį 
dėl specialių asmens duomenų tvarkymo 
technologijų naudojimo siekiant nustatyti 
seksualinės prievartos prieš vaikus atvejus 
internete ir apie juos pranešti, taip pat 
pašalinti seksualinės prievartos prieš 
vaikus medžiagą iš su numeriu nesiejamo 
asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų, 
turi teisę į veiksmingą teisinę gynybą. 
Valstybės narės parengia veiksmingas 
procedūras šiai teisei įgyvendinti.
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Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
3 e straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3e straipsnis
Priežiūros institucijos

Priežiūros institucijos, atsakingos už šio 
reglamento taikymo stebėseną, yra tos 
pačios kaip ir nepriklausomos priežiūros 
institucijos, paskirtos pagal Reglamento 
(ES) 2016/679 VI skyrių.

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
3 f straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3f straipsnis
Viešasis organizacijų, veikiančių viešojo 

intereso labui kovojant su seksualine 
prievarta prieš vaikus, registras

Ne vėliau kaip ... [vienas mėnuo nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija 
sukuria viešąjį organizacijų, veikiančių 
viešojo intereso labui kovojant su 
seksualine prievarta prieš vaikus, registrą, 
su kuriuo su numeriu nesiejamo asmenų 
tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai gali 
dalytis asmens duomenimis pagal šį 
reglamentą ir nedarant poveikio 
Reglamento (ES) 2016/679 V skyriui. 
Komisija atnaujina šį viešąjį registrą, 
remdamasi skaidriais ir objektyviais 
kriterijais.



PR\1218037LT.docx 35/38 PE660.288v01-00

LT

Or. en

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Jis taikomas nuo 2020 m. gruodžio 21 d. 
iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Seksualinė prievarta prieš vaikus yra sunkus žmogaus ir pagrindinių teisių pažeidimas. Taigi 
tai gali pateisinti pagrindinių teisių į komunikacijos konfidencialumą ir asmens duomenų 
apsaugą apribojimą, jeigu toks apribojimas demokratinėje visuomenėje yra būtina ir 
proporcinga priemonė ir jeigu juo paisoma pagrindinių teisių ir laisvių esmės.

Siekdami aptikti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą, apie ją pranešti ir ją pašalinti, 
tam tikri su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai šiuo metu 
savanoriškai skenuoja pranešimus, pavyzdžiui, žinutes (turinį ir (arba) metaduomenis, kai 
kuriais atvejais – istorinius duomenis). 

Siūlomu reglamentu siekiama apriboti teisę į konfidencialumo apsaugą, kad ši savanoriška 
veikla galėtų būti tęsiama po 2020 m. gruodžio 21 d., kai įsigalios Europos elektroninių ryšių 
kodeksas, kuriuo šie paslaugų teikėjai būtų įtraukti į Direktyvos 2002/58/EB (E. privatumas) 
taikymo sritį, ir tokiu būdu jie būtų įpareigoti prieš nuskenuojant pranešimus prašyti 
naudotojų sutikimo.

Pranešėjo ir Europos Parlamento darbas, susijęs su šiuo siūlomu reglamentu, buvo labai 
sudėtingas dėl laiko stokos, nes šį pasiūlymą Komisija pateikė tik 2020 m. rugsėjo 10 d. (nors 
Europos elektroninių ryšių kodeksas jau buvo priimtas 2018 m. gruodžio mėn.). Be to, 
Komisija nesilaikė savo įsipareigojimo pagal susitarimą dėl geresnės teisėkūros kartu su šiuo 
pasiūlymu pateikti poveikio vertinimą ir nenori pateikti pozicijos dėl to, ar dabartinė 
savanoriška praktika nustatyti seksualinės prievartos prieš vaikus medžiagą ir apie ją pranešti 
iš tiesų yra teisėta pagal ES teisę. Todėl rengiant šį pranešimo projektą trūksta esminės 
informacijos apie pagrindinių teisių į ryšių konfidencialumo apsaugą ir asmens duomenų 
apsaugą ribojimo lygį. 

Pagrindiniai šio pranešimo projekto elementai:

a) Bendrosios aplinkybės

– Ištisinis šifravimas yra svarbi priemonė siekiant užtikrinti saugų ir konfidencialų naudotojų, 
įskaitant vaikus ir nukentėjusiuosius, bendravimą. Todėl jokia šio reglamento nuostata 
neturėtų būti aiškinama kaip draudžianti arba silpninanti ištisinį šifravimą.

– Siūlomas reglamentas pats savaime nenumato paslaugų teikėjų pranešimų skenavimo 
teisinio pagrindo. Vietoj to jame numatomas tam tikrų Direktyvoje 2002/58/EB nustatytų 
teisių ir pareigų apribojimas ir nustatomos papildomos apsaugos priemonės, kurių paslaugų 
teikėjai turi laikytis, jei nori remtis šiuo reglamentu.

b) Paaiškinimai dėl priemonės taikymo srities

– Šis reglamentas turėtų būti taikomas tik vaizdo įrašams ar vaizdams, kuriais keičiamasi 
naudojantis pranešimų ar e. pašto paslaugomis. Jis neturėtų būti taikomas teksto ar garso 
pranešimų skenavimui, kuriam ir toliau taikomos visos E. privatumo direktyvos nuostatos. 

– Atsižvelgiant į laikiną reglamento pobūdį, jo materialinė taikymo sritis turėtų apsiriboti 
nustatyta vadinamosios vaikų pornografijos, kaip apibrėžta Direktyvoje 2011/93/ES, ir 
pornografinio atlikimo, kaip apibrėžta toje pačioje direktyvoje, apibrėžtimis. 
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– Technologija neturi būti naudojama iki šio reglamento įsigaliojimo, jei ji atitinka visas 
šiame reglamente išdėstytas sąlygas, kad teisės aktas būtų tinkamas taikyti ir ateityje.

c) Papildomos apsaugos priemonės

– Su numeriu nesiejamo asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjai, norintys remtis šiuo 
reglamento, turi atitikti tam tikras sąlygas. Joms priskiriama:

– privalomas išankstinis poveikio duomenų apsaugai vertinimas pagal privalomą 
konsultavimosi procedūrą prieš pradedant naudoti technologiją, kaip reikalaujama 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 35 ir 36 straipsniuose;

– kaip teisinį pagrindą naudoti Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies d arba e 
punktą;

– yra užtikrinta žmogaus vykdoma asmens duomenų tvarkymo priežiūra ir įsikišimas ir 
joks teigiamas rezultatas nesiunčiamas teisėsaugos institucijoms ar viešojo intereso labui 
veikiančioms organizacijoms prieš tai žmogui nepatikrinus;

– nustatytos tinkamos procedūros ir teisių gynimo mechanizmai;

– nesikišama į jokius pranešimus, kurie saugomi profesine paslaptimi;

– tinkamas teisinis pagrindas duomenų perdavimui už ES ribų pagal Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento V skyrių;

– valstybių narių nacionaliniu lygmeniu numatytos veiksmingos teisių gynimo priemonės.

Visos šios sąlygos turi būti įvykdytos, kad būtų užtikrintas su šia veikla susijusio pagrindinių 
teisių apribojimo proporcingumas.

d) Viešasis organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su seksualine 
prievarta prieš vaikus, registras

Komisija turėtų sukurti viešąjį organizacijų, veikiančių viešojo intereso labui kovojant su 
seksualine prievarta prieš vaikus labui, registrą, su kuriuo paslaugų teikėjai galėtų dalytis 
asmens duomenimis.

e) Didesnis skaidrumas

Paslaugų teikėjai turėtų skelbti pirmąją ataskaitą praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, o vėliau – kasmet.

f) Siūlomame reglamente nustatyti laiko apribojimai

Šis reglamentas turėtų būti taikomas ribotą laikotarpį – iki 2022 m. gruodžio 31 d. Jei 
ilgalaikis teisės aktas būtų priimtas ir įsigaliotų iki tos datos, tuo teisės aktu būtų panaikintas 
šis reglamentas.
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PRIEDAS. PRANEŠĖJUI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ 
SĄRAŠAS

– organizacija „Access Now“ 
– Australijos e. saugumo komisaras 
– Vokietijos federalinių advokatų rūmai (vok. Bundesrechtsanwaltskammer, 
BRAK) 
– Kanados vaikų apsaugos centras 
– Demokratijos ir technologijų centras (CDT) 
– Interneto pramonės asociacija (eco)
– Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas 
– Europos skaitmeninių teisių organizacija (EDRi) 
– socialinė platforma „Facebook“ 
– Pagrindinių teisių agentūra 
– Skaitmeninės aplinkos vaikams gerinimas (pergrupuojant kelias vaikų 
apsaugos NVO visoje ES ir už jos ribų, įskaitant organizacijas „Missing 
Children Europe“, „Child Focus“) 
– INHOPE – Tarptautinė karštųjų interneto linijų asociacija
– organizacija „International Justice Mission Deutschland e.V.“ / „We Protect“ 
– organizacija „Internet Watch Foundation“
–organizacija „Internet Society“
– bendrovė „Match Group“
– bendrovė „Microsoft“ 
– organizacija „Thorn“ (Ashton Kutcher) 
– UNICEF 
– JT specialusis pranešėjas teisės į privatumą klausimais 

– organizacija „World Childhood Foundation Deutschland“


