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Įvertinę Nutarimo projekto atitiktį įstatymams, Vyriausybės nutarimams ir teisės technikos
reikalavimams teikiame šias pastabas ir pasiūlymus:
1. Įvertinus Nutarimo projektu naujai dėstomus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių
objektų apsaugos koordinavimo komisijos darbo tarkos aprašo (toliau – Aprašas) 201203 punktus, manome, kad šioje vietoje turėtų būti sureglamentuotas papildomas, t.y.
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12, 50, 51, 57, 71
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 571 straipsniu įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje
nurodytas Ryšių reguliavimo tarnybos kreipimasis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti
svarbių objektų apsaugos komisiją (toliau – Komisija) (bei atitinkamai papildyti kiti
Aprašo projekto punktai bei Aprašo projekto 5 priedas).
2. Siekiant teisinio aiškumo siūlome Aprašo 201 punkte patikslinti įvedamo trumpinio
reikšmę - po žodžio „toliau“ įrašant „visi kartu“, o Aprašo 203 punkte vietoj žodžių „taip
pat“ siūlome įrašyti „ir (ar)“, taip suderinant šią formuluotę su Elektroninių ryšių
įstatymo 571 straipsnio 5 dalimi.
3. Vertindami Aprašo 351 punktą, atkreipiame dėmesį, kad pagal Aprašo 201-202 punktus
bus vertinami ne tik aparatūros, įrenginių ir (ar) programinės įrangos gamintojai, tiekėjai
ir (ar) jų priežiūros ir (ar) palaikymo paslaugų teikėjai, bet ir asmenys, kurie kreipsis į
Ryšių reguliavimo tarnybą, todėl tai turėtų atsispindėti Aprašo 351 punkte. Kartu
atkreipiame dėmesį, kad Aprašo 201 punkte yra įvestas „tiekėjų“ trumpinys, todėl,
atitinkamai reikėtų koreguoti Aprašo 351 punkto antrąjį sakinį.
4. Aprašo 773 punkto formuluotę „asmenys ir tiekėjai“ siūlome keisti į „asmenys ir (ar)
tiekėjai“, taip pat šį punktą reiktų papildyti, nurodant, kad apie išvados, kad asmenys ir
(ar) tiekėjai neatitinka nacionalinio saugumo interesų pateikimą Vyriausybei, pranešama
Ryšių reguliavimo tarnybai.
5. Vertindami Aprašo 5 priede pateikiamos išvados antraštę, atkreipiame dėmesį, kad ši
antraštė gali būti dėstoma įvairiai/skirtingai, priklausomai nuo Aprašo 201-203 punktuose
nurodytų Ryšių reguliavimo tarnybos kreipimusi, todėl manome, kad per atitinkamą
išnašą šio dokumento gale būtų galima paaiškinti, kad išvados antrašte formuluojama
atitinkamai pagal Ryšių reguliavimo tarnybos kreipimąsi.
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