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Įvertinę Projekto atitiktį įstatymams bei teisės technikos reikalavimams, teikiame šias
pastabas ir pasiūlymus:
1. Atsižvelgiant į tai, kad Projektu keičiamo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių
teisių įstatymo 40-1 straipsnio 6 dalyje yra įvestas trumpinys „Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas“, šis trumpinys turėtų būti vartojamas 105 straipsnio 2 dalyje (siūlytina patikslinti
105 straipsnio 2 dalį).
2. Atsižvelgiant į tai, kad keičiama daugiau nei pusė 93 straipsnio dalių (3 iš 4), turėtų būti
keičiamas visas straipsnis, o ne jo atskiros dalys (Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R298, 141 p.).
3. Atkreipiame dėmesį, kad Projekto nuostatų įsigaliojimo terminas – 2022 m. sausio 1 d.
nėra realus (atsižvelgiant į teisės aktų projektų svarstymo Seime procedūras ir jų trukmę,
pakeitimų apimtį ir į tai, kad Projekto svarstymui nesiūloma taikyti skubos). Manytume, kad
turėtų būti numatytas vėlesnis įstatymo nuostatų įsigaliojimas arba, jei Projekto rengėjai mano,
kad yra Seimo statuto 162 straipsnio 2 dalyje nurodytos ypatingos aplinkybės, kurioms esant gali
būti taikoma Projekto svarstymo skubos tvarka procedūra, turėtų būti pildomas Vyriausybės
nutarimas, kuriuo Seimui teikiamas Projektas, motyvuotu prašymu svarstyti Projektą skubos
tvarka, kartu nurodant ir tokio svarstymo priežastis. Seimo statuto 162 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad įstatymų projektų svarstymo skubos tvarka procedūra gali būti taikoma tik
ypatingais atvejais, kai dėl susidariusių politinių, socialinių, ekonominių ar kitų aplinkybių būtina
skubiai nustatyti naują ar pakeisti galiojantį teisinį reglamentavimą siekiant užtikrinti svarbius
visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes.
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