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21.10.2015 A8-0300/11 

Grozījums Nr.  11 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Padomes nostāja 

3. pants – 3. punkts – 2. daļa 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Ar pirmo daļu interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem neliedz īstenot saprātīgus 

datplūsmas pārvaldības pasākumus. Lai šādus 

pasākumus uzskatītu par saprātīgiem, tie ir 

pārredzami, nediskriminējoši, samērīgi un 

netiek balstīti uz komerciāliem apsvērumiem, 

bet gan uz konkrētu datplūsmas kategoriju 

objektīvi atšķirīgām pakalpojumu tehniskās 

kvalitātes prasībām. Šādi pasākumi nepārrauga 

konkrētu saturu un netiek veikti ilgāk nekā 

nepieciešams. 
 

Ar pirmo daļu interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem neliedz īstenot saprātīgus 

datplūsmas pārvaldības pasākumus. Lai šādus 

pasākumus uzskatītu par saprātīgiem, tie ir 

pārredzami, nediskriminējoši, samērīgi un 

netiek balstīti uz komerciāliem apsvērumiem. 

Šādi pasākumi nepārrauga konkrētu saturu un 

netiek veikti ilgāk nekā nepieciešams. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtoti ievieš Parlamenta pirmā lasījuma nostāju attiecībā uz 23. panta 5. punktu un 47. apsvērumu. 
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21.10.2015 A8-0300/12 

Grozījums Nr.  12 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Padomes nostāja 

3. pants – 3. punkts – 3. daļa – c punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(c) novērstu gaidāmu tīkla pārblīvi un 

mazinātu sekas, ko rada ārkārtas vai pagaidu 

tīkla pārblīve, ar noteikumu, ka pret 

līdzvērtīgām datplūsmas kategorijām attiecas 

vienādi. 

(c) novērstu vai mazinātu sekas, ko rada 

ārkārtas vai pagaidu tīkla pārblīve, ar 

noteikumu, ka pret līdzvērtīgām datplūsmas 

kategorijām attiecas vienādi. 

Or. en 

Pamatojums 

Atkārtoti ievieš Parlamenta pirmā lasījuma nostāju attiecībā uz 23. panta 5. punkta d) apakšpunktu  

un pieņem ar Padomi rasto kompromisu pievienot „ārkārtas vai pagaidu”. 
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21.10.2015 A8-0300/13 

Grozījums Nr.  13 

Michel Reimon 

Verts/ALE grupas vārdā 

Marisa Matias, Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari, Curzio Maltese, Martina Michels, 

Matt Carthy, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

GUE/NGL grupas vārdā 

 

Ieteikuma projekts otrajam lasījumam A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Padomes nostāja 

3. pants – 5. punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

5. Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji, 

tostarp interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji un satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu sniedzēji, var brīvi piedāvāt ne 

tikai interneta piekļuves pakalpojumus, bet 

citus pakalpojumus, kas ir optimizēti noteiktam 

saturam, lietojumprogrammām vai 

pakalpojumiem, vai to kombinācijai, ja 

optimizācija ir nepieciešama, lai izpildītu 

konkrēta kvalitātes līmeņa prasības attiecībā uz 

saturu, lietojumprogrammām vai 

pakalpojumiem. 

5. Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji, 

tostarp interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji un satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu sniedzēji, var brīvi piedāvāt 

pakalpojumus, ko nevar saņemt, izmantojot 

interneta piekļuvi, bet citus pakalpojumus, kas 

ir optimizēti noteiktam saturam, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, vai 

to kombinācijai, ja optimizācija ir 

nepieciešama, lai izpildītu konkrēta kvalitātes 

līmeņa prasības attiecībā uz saturu, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem. 

Interneta piekļuves nodrošinātāji lietotājiem 

nediskriminē nevienu no funkcionāli 

līdzvērtīgām lietojumprogrammām un 

pakalpojumiem. 

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji, 

tostarp interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji, var piedāvāt vai sekmēt šādus 

pakalpojumus tikai tad, ja ir pietiekama tīkla 

jauda, lai tos nodrošinātu papildus jebkuriem 

nodrošinātajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem.  Šādi pakalpojumi nav 

izmantojami vai netiek piedāvāti kā aizstājējs 

interneta piekļuves pakalpojumiem, un tie 

nekaitē tiešajiem lietotājiem paredzēto 

interneta piekļuves pakalpojumu pieejamībai 

vai vispārējai kvalitātei. 

Publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji, 

tostarp interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji, var piedāvāt vai sekmēt šādus 

pakalpojumus tikai tad, ja ir pietiekama tīkla 

jauda, lai tos nodrošinātu papildus jebkuriem 

nodrošinātajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem. Šādi pakalpojumi nav 

izmantojami vai netiek piedāvāti kā aizstājējs 

interneta piekļuves pakalpojumiem vai 

saturam, lietojumprogrammām, 

pakalpojumiem, kas pieejami, izmantojot 

interneta piekļuves pakalpojumus, un tie 

nekaitē tiešajiem lietotājiem paredzēto 
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interneta piekļuves pakalpojumu pieejamībai 

vai vispārējai kvalitātei. 

Or. en 

Pamatojums 

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta pirmā lasījuma nostāju attiecībā uz 49. apsvērumu, 2. panta 

15. punktu un 23. panta 2. punktu. 

 

 


