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21.10.2015 A8-0300/14 

Grozījums Nr.  14 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

7. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(7) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 

informācijai un saturam un izplatīt to un 

izmantot un nodrošināt 

lietojumprogrammas un pakalpojumus pēc 

savas izvēles, tiešajiem lietotājiem 

vajadzētu būt iespējai brīvi vienoties ar 

interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem par tarifiem noteiktiem datu 

apjomiem un interneta piekļuves 

pakalpojuma ātrumam. Ar šādu 

vienošanos, kā arī jebkuru interneta 

piekļuves pakalpojuma sniedzēju 

komercpraksi nevajadzētu ierobežot minēto 

tiesību izmantošanu un tādējādi apiet šīs 

regulas noteikumus par piekļuves atvērtam 

internetam nodrošināšanu. Valstu 

regulatīvās un citas kompetentās iestādes 

būtu jāpilnvaro vērsties pret vienošanos vai 

komercpraksi, kas sava mēroga dēļ noved 

pie situācijām, kad tiešo lietotāju izvēle 

praksē tiek būtiski samazināta. Šajā sakarā 

vienošanos un komercprakses izvērtējumā 

būtu inter alia jāņem vērā to interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzēju, kā arī 

satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu attiecīgās tirgus pozīcijas, 

kuri ir iesaistīti.  Valstu regulatīvajām un 

citām kompetentajām iestādēm būtu – 

saistībā ar to pārraudzības un izpildes 

funkciju – jānosaka prasība iejaukties 

gadījumos, kad vienošanās vai 

komercprakses rezultātā tiktu apdraudēta 

(7) Lai izmantotu savas tiesības piekļūt 

informācijai un saturam un izplatīt to un 

izmantot un nodrošināt 

lietojumprogrammas un pakalpojumus pēc 

savas izvēles, tiešajiem lietotājiem 

vajadzētu būt iespējai brīvi vienoties ar 

interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem par tarifiem noteiktiem datu 

apjomiem un interneta piekļuves 

pakalpojuma ātrumam. Ar šādu 

vienošanos, kā arī jebkuru interneta 

piekļuves pakalpojuma sniedzēju 

komercpraksi nevajadzētu ierobežot minēto 

tiesību izmantošanu un tādējādi apiet šīs 

regulas noteikumus par piekļuves atvērtam 

internetam nodrošināšanu. Valstu 

regulatīvās un citas kompetentās iestādes 

būtu jāpilnvaro vērsties pret vienošanos vai 

komercpraksi, kas  noved pie situācijām, 

kad tiešo lietotāju izvēle praksē tiek būtiski 

samazināta. Valstu regulatīvajām un citām 

kompetentajām iestādēm būtu – saistībā ar 

to pārraudzības un izpildes funkciju – 

jānosaka prasība iejaukties gadījumos, kad 

vienošanās vai komercprakses rezultātā 

tiktu apdraudēta tiešo lietotāju tiesību 

būtība. 
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tiešo lietotāju tiesību būtība. 

Or. en 

Pamatojums 

Vai nu brīvība saņemt un sniegt informāciju ir aizsargāta vai arī nav. Uzticot valstu 

telekomunikāciju regulatoriem lemt par to, vai šīs pamattiesības ir pārkāptas tādā mērā, lai 

attaisnotu intervenci, neatbilst standartiem, kādus Eiropas iedzīvotāji pamatoti vēlas. 

Tā paša iemesla dēļ būtu jāsvītro teikums, kurā ir atsauce uz tirgus pozīciju. 
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21.10.2015 A8-0300/15 

Grozījums Nr.  15 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

9. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(9) Datplūsmas saprātīgas pārvaldības 

mērķis ir sekmēt tīklu resursu efektīvu 

izmantošanu un pārraides vispārējās 

kvalitātes optimizēšanu, reaģējot uz 

konkrētu datplūsmas kategoriju – un 

tādējādi pārraidītā satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu – 

objektīvi atšķirīgajām pakalpojumu 

tehniskās kvalitātes prasībām. Saprātīgiem 

datplūsmas pārvaldības pasākumiem, ko 

piemēro interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji, vajadzētu būt pārredzamiem, 

nediskriminējošiem un samērīgiem, un 

tiem nevajadzētu būt balstītiem uz 

komerciāliem apsvērumiem. Prasība, lai 

datplūsmas pārvaldības pasākumi būtu 

nediskriminējoši, interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzējiem neliedz īstenot 

tādus datplūsmas pārvaldības pasākumus, 

ar kuriem tiek diferencētas objektīvi 

atšķirīgas datplūsmas kategorijas, lai 

tādējādi optimizētu pārraides vispārējo 

kvalitāti.  Lai optimizētu vispārējo kvalitāti 

un lietotāju pieredzi, jebkāda šāda 

diferenciācija būtu jāatļauj, tikai 

pamatojoties uz konkrētu datplūsmas 

kategoriju objektīvi atšķirīgām 

pakalpojumu tehniskās kvalitātes 
prasībām (piemēram, saistībā ar latentumu, 

trīci, pakešu zudumiem un joslas platumu), 

un nevis uz komerciālu apsvērumu pamata.  

(9) Datplūsmas saprātīgas pārvaldības 

mērķis ir sekmēt tīklu resursu efektīvu 

izmantošanu un pārraides vispārējās 

kvalitātes optimizēšanu, reaģējot uz 

konkrētu datplūsmas kategoriju – un 

tādējādi pārraidītā satura, 

lietojumprogrammu un pakalpojumu 

objektīvām prasībām. Saprātīgiem 

datplūsmas pārvaldības pasākumiem, ko 

piemēro interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzēji, vajadzētu būt pārredzamiem, 

nediskriminējošiem un samērīgiem, un 

tiem nevajadzētu būt balstītiem uz 

komerciāliem apsvērumiem. Prasība, lai 

datplūsmas pārvaldības pasākumi būtu 

nediskriminējoši, interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzējiem neliedz īstenot 

tādus datplūsmas pārvaldības pasākumus, 

ar kuriem tiek diferencētas objektīvi 

atšķirīgas datplūsmas kategorijas, lai 

tādējādi optimizētu pārraides vispārējo 

kvalitāti.  Lai optimizētu vispārējo kvalitāti 

un lietotāju pieredzi, jebkādi satiksmes 

pārvaldības pasākumi būtu jāatļauj, tikai 

pamatojoties uz objektīvi atšķirīgām 

prasībām (piemēram, saistībā ar latentumu, 

trīci, pakešu zudumiem un joslas platumu), 

un nevis uz komerciālu apsvērumu pamata. 

Šādiem pasākumiem vajadzētu būtu 

samērīgiem attiecībā konkrētā tīkla 

pārvaldības mērķi, Šādus pasākumus 
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Šādiem diferencējošiem pasākumiem 

vajadzētu būtu samērīgiem attiecībā uz 

vispārējās kvalitātes optimizēšanas mērķi, 

un ar tiem pret līdzvērtīgu datplūsmu būtu 

jāattiecas vienādi.  Šādus pasākumus 

nevajadzētu izmantot ilgāk, nekā tas ir 

nepieciešams. 

nevajadzētu izmantot ilgāk, nekā tas ir 

nepieciešams. 

Or. en 

Pamatojums 

Padomes pirmā lasījuma teksts ir pretrunīgs, jo tajā, no vienas puses, ir atbalstīta pastāvīga 

dažādu datu kategoriju nošķiršana un prasība, ka šādi (pastāvīgi) pasākumi ir pieļaujami 

tikai tad, ja tie tiek īstenoti tikai tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami. Citādi šifrēta datplūsma kā 

nedefinēta kategorija beigu beigās tiktu diskriminēta. 
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21.10.2015 A8-0300/16 

Grozījums Nr.  16 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

15. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(15) Treškārt, pasākumi, kas pārsniedz 

šādus saprātīgus datplūsmas pārvaldības 

pasākumus, varētu arī būt nepieciešami, lai 

novērstu gaidāmu tīkla pārblīvi, proti, 

situācijas, kurās kuru katru brīdi var 

notikt pārblīve, un lai mazinātu tīkla 

pārblīves sekas, ja šāda pārblīve notiek 

tikai uz laiku vai izņēmuma apstākļos. 

Proporcionalitātes princips paredz, ka ar 

datplūsmas pārvaldības pasākumiem, kas 

balstīti uz minēto izņēmumu, pret 

līdzvērtīgām datplūsmas kategorijām ir 

jāattiecas vienādi. Ar pagaidu pārblīvi būtu 

jāsaprot konkrētas īslaicīgas situācijas, 

kad – papildus pastāvīgajiem lietotājiem – 

pēkšņi palielinās lietotāju skaits vai pēkšņi 

palielinās pieprasījums pēc konkrēta satura, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 

kas tādējādi var pārsniegt dažu tīkla 

elementu pārraides jaudu un padarīt pārējo 

tīklu mazāk reaģētspējīgu. Pagaidu 

pārblīve īpaši varētu notikt mobilo sakaru 

tīklos, uz kuriem attiecas mainīgāki 

apstākļi, piemēram, fiziski šķēršļi, mazāks 

pārklājums iekštelpās vai mainīgs aktīvo 

lietotāju skaits, kuri maina atrašanās vietu. 

Ja var paredzēt, ka šāda pagaidu pārblīve 

laiku pa laikam notiktu zināmos tīkla 

punktos – kuru nevar uzskatīt par ārkārtas 

pārblīvi, – tā nevarētu tik bieži atkārtoties 

vai notikt uz tik ilgstošiem laikposmiem, 

(15) Treškārt, pasākumi, kas pārsniedz 

šādus saprātīgus datplūsmas pārvaldības 

pasākumus, varētu arī būt nepieciešami, lai 

mazinātu tīkla pārblīves sekas, ja šāda 

pārblīve notiek tikai uz laiku vai izņēmuma 

apstākļos Proporcionalitātes princips 

paredz, ka ar datplūsmas pārvaldības 

pasākumiem, kas balstīti uz minēto 

izņēmumu, pret līdzvērtīgām datplūsmas 

kategorijām ir jāattiecas vienādi. Ar 

pagaidu pārblīvi būtu jāsaprot konkrētas 

īslaicīgas situācijas, kad – papildus 

pastāvīgajiem lietotājiem – pēkšņi 

palielinās lietotāju skaits vai pēkšņi 

palielinās pieprasījums pēc konkrēta satura, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 

kas tādējādi var pārsniegt dažu tīkla 

elementu pārraides jaudu un padarīt pārējo 

tīklu mazāk reaģētspējīgu. Pagaidu 

pārblīve īpaši varētu notikt mobilo sakaru 

tīklos, uz kuriem attiecas mainīgāki 

apstākļi, piemēram, fiziski šķēršļi, mazāks 

pārklājums iekštelpās vai mainīgs aktīvo 

lietotāju skaits, kuri maina atrašanās vietu. 

Ja var paredzēt, ka šāda pagaidu pārblīve 

laiku pa laikam notiktu zināmos tīkla 

punktos – kuru nevar uzskatīt par ārkārtas 

pārblīvi, – tā nevarētu tik bieži atkārtoties 

vai notikt uz tik ilgstošiem laikposmiem, 

ka jaudas palielināšana būtu ekonomiski 

pamatota. Ar ārkārtas pārblīvi būtu jāsaprot 
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ka jaudas palielināšana būtu ekonomiski 

pamatota. Ar ārkārtas pārblīvi būtu jāsaprot 

neparedzamas un neizbēgamas situācijas, 

kad notiek pārblīve, gan mobilo, gan 

fiksēto sakaru tīklos. Iespējami minēto 

situāciju iemesli ietver tādu tehnisku kļūmi 

kā pakalpojuma pārtraukums, ko rada 

bojāti kabeļi vai citi infrastruktūras 

elementi, neparedzētas izmaiņas 

datplūsmas maršrutēšanā vai tīkla 

datplūsmas liels pieaugums ārkārtas vai 

citu situāciju dēļ, kas ir ārpus interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzēju 

kontroles.  Šādas pārblīves problēmas, 

visticamāk, notiks reti, bet tās var būt 

smagas un ne vienmēr ir īslaicīgas. 

Vajadzībai piemērot datplūsmas 

pārvaldības pasākumus, kas pārsniedz 

saprātīgus datplūsmas pārvaldības 

pasākumus, lai novērstu tīkla pagaidu vai 

ārkārtas pārblīvi vai mazinātu tās sekas, 

nebūtu interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem jāsniedz iespēja apiet vispārējo 

aizliegumu par konkrēta satura, 

lietojumprogrammu vai pakalpojumu, vai 

konkrētu to kategoriju bloķēšanu, 

palēnināšanu, pārveidošanu, ierobežošanu, 

traucēšanu, pasliktināšanu vai 

diskriminēšanu.  Atkārtotai un ilgstošākai 

tīkla pārblīvei, kas nav nedz ārkārtas, nedz 

pagaidu pārblīve, nebūtu jāpiemēro 

minētais izņēmums, bet tā drīzāk būtu 

jānovērš, palielinot tīkla jaudu. 

neparedzamas un neizbēgamas situācijas, 

kad notiek pārblīve, gan mobilo, gan 

fiksēto sakaru tīklos. Iespējami minēto 

situāciju iemesli ietver tādu tehnisku kļūmi 

kā pakalpojuma pārtraukums, ko rada 

bojāti kabeļi vai citi infrastruktūras 

elementi, neparedzētas izmaiņas 

datplūsmas maršrutēšanā vai tīkla 

datplūsmas liels pieaugums ārkārtas vai 

citu situāciju dēļ, kas ir ārpus interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzēju 

kontroles. Šādas pārblīves problēmas, 

visticamāk, notiks reti, bet tās var būt 

smagas un ne vienmēr ir īslaicīgas. 

Vajadzībai piemērot datplūsmas 

pārvaldības pasākumus, kas pārsniedz 

saprātīgus datplūsmas pārvaldības 

pasākumus, lai novērstu tīkla pagaidu vai 

ārkārtas pārblīvi vai mazinātu tās sekas, 

nebūtu interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem jāsniedz iespēja apiet vispārējo 

aizliegumu par konkrēta satura, 

lietojumprogrammu vai pakalpojumu, vai 

konkrētu to kategoriju bloķēšanu, 

palēnināšanu, pārveidošanu, ierobežošanu, 

traucēšanu, pasliktināšanu vai 

diskriminēšanu.  Atkārtotai un ilgstošākai 

tīkla pārblīvei, kas nav nedz ārkārtas, nedz 

pagaidu pārblīve, nebūtu jāpiemēro 

minētais izņēmums, bet tā drīzāk būtu 

jānovērš, palielinot tīkla jaudu. 

Or. en 

Pamatojums 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.― These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 
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(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/17 

Grozījums Nr.  17 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

16. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(16) Pastāv satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu sniedzēju pieprasījums spēt 

sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, 

kuri nav interneta piekļuves pakalpojumi 

un attiecībā uz kuriem ir nepieciešams 

noteikts kvalitātes līmenis, kas netiek 

nodrošināts ar interneta piekļuves 

pakalpojumiem. Šādi noteikti kvalitātes 

līmeņi tiek prasīti, piemēram, saistībā ar 

dažiem pakalpojumiem, ko sniedz 

sabiedrības interesēs, vai dažiem jauniem 

mašīnas–mašīnas sakaru pakalpojumiem. 

Tādēļ publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem, tostarp interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzējiem un 

satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu sniedzējiem, vajadzētu būt 

iespējai brīvi piedāvāt pakalpojumus, kas 

nav interneta piekļuves pakalpojumi un kas 

ir optimizēti noteiktam saturam, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem 

vai to kombinācijai, ja optimizācija ir 

nepieciešama, lai izpildītu ar saturu, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem 

saistītās prasības par noteiktu kvalitātes 

līmeni.  Valsts regulatīvajām iestādēm būtu 

jāpārbauda, vai un kādā apjomā šāda 

optimizācija ir objektīvi nepieciešama, lai 

nodrošinātu vienu vai vairākas konkrētas 

un būtiskas satura, lietojumprogrammu vai 

pakalpojumu iezīmes un lai nodrošinātu 

(16) Pastāv satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu sniedzēju pieprasījums spēt 

sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus, 

kuri nav interneta piekļuves pakalpojumi 

un attiecībā uz kuriem ir nepieciešams 

noteikts kvalitātes līmenis, kuru nevar 

sniegt ar interneta piekļuves 

pakalpojumiem. Šādi noteikti kvalitātes 

līmeņi ir būtiski, lai, piemēram, varētu 

darboties daži pakalpojumi, ko sniedz 

sabiedrības interesēs, vai dažiem jauniem 

mašīnas–mašīnas sakaru pakalpojumiem. 

Tādēļ publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājiem, tostarp interneta 

piekļuves pakalpojumu sniedzējiem un 

satura, lietojumprogrammu un 

pakalpojumu sniedzējiem, vajadzētu būt 

iespējai brīvi piedāvāt šādus 

pakalpojumus, kas nav interneta piekļuves 

pakalpojumi un kas ir optimizēti noteiktam 

saturam, lietojumprogrammām vai 

pakalpojumiem vai to kombinācijai, ja 

optimizācija ir būtiska, lai izpildītu ar 

saturu, lietojumprogrammām vai 

pakalpojumiem saistītās prasības par 

noteiktu kvalitātes līmeni. Valsts 

regulatīvajām iestādēm būtu jāpārbauda, 

vai un kādā apjomā šāda optimizācija ir 

objektīvi nepieciešama, lai nodrošinātu 

satura darbību, lietojumprogrammu vai 

pakalpojumu iezīmes, nevis vienkārši 
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to, ka tiešajiem lietotājiem tiek sniegta 

atbilstoša kvalitātes garantija, nevis 

vienkārši jāpiešķir vispārēja prioritāte 

attiecībā pret salīdzināmu saturu, 

lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 

kas pieejami ar interneta piekļuves 

pakalpojuma starpniecību, tādējādi apejot 

interneta piekļuves pakalpojumiem 

piemērojamos noteikumus par datplūsmas 

pārvaldības pasākumiem. 

jāpiešķir prioritāte attiecībā pret 

salīdzināmu saturu, lietojumprogrammām 

vai pakalpojumiem, kas pieejami ar 

interneta piekļuves pakalpojuma 

starpniecību, tādējādi apejot interneta 

piekļuves pakalpojumiem piemērojamos 

noteikumus par datplūsmas pārvaldības 

pasākumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Padomes pirmā lasījuma teksts ir pretrunīgs. Ja ―salīdzināms saturs, lietojumprogrammas 

vai pakalpojumi ‖ir pieejami internetā vai ar interneta piekļuves pakalpojuma starpniecību, 

šiem specializētajiem pakalpojumiem tiek piedāvātas konkurētspējas priekšrocības — pilnīgi 

pretēji nostājai, kas paredzēta šajā regulas projektā. Ar šo grozījumu cenšas novērst šo 

pretrunu. Lietojot vārdu ―būtisks‖, tiek mēģināts ņemt vērā prasības ‖vispārīgi nodrošinātu 

uzlabotu kvalitāti‖, ko atbalstīja Parlaments pirmajā lasījumā (sk. 2.panta 15. punkts) loģiku  
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21.10.2015 A8-0300/18 

Grozījums Nr.  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

17. apsvērums 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(17) Lai izvairītos no tā, ka šādu citu 

pakalpojumu sniegšana atstāj negatīvu 

ietekmi uz tiešo lietotāju interneta 

piekļuves pakalpojumu pieejamību vai 

vispārējo kvalitāti, ir jānodrošina 

pietiekama jauda. Tādēļ publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem, 

tostarp interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem, šādi citi pakalpojumi būtu 

jāpiedāvā vai atbilstošas vienošanās ar 

satura, lietojumprogrammu vai 

pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē šādus 

citus pakalpojumus, būtu jānoslēdz tikai 

tad, ja tīkla jauda ir pietiekama to 

nodrošināšanai papildus jebkuriem 

sniegtajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem. Šīs regulas noteikumus 

par piekļuves atvērtam internetam 

nodrošināšanu nevajadzētu apiet ar citiem 

pakalpojumiem, kas izmantojami vai tiek 

piedāvāti, lai aizstātu interneta piekļuves 

pakalpojumus. Tomēr tādēļ vien, ka ar 

tādiem korporatīviem pakalpojumiem kā 

virtuālie privātie tīkli arī varētu piešķirt 

piekļuvi internetam, tie nebūtu jāuzskata 

par interneta piekļuves pakalpojuma 

aizstāšanu, ar noteikumu, ka šādu piekļuvi 

internetam publisko elektronisko sakaru 

nodrošinātājs sniedz atbilstīgi šīs regulas 

3. panta 1.–4. punktam un tādējādi to nevar 

uzskatīt par minēto noteikumu apiešanu. 

(17) Lai izvairītos no tā, ka šādu citu 

pakalpojumu sniegšana atstāj negatīvu 

ietekmi uz tiešo lietotāju interneta 

piekļuves pakalpojumu pieejamību vai 

vispārējo kvalitāti, ir jānodrošina 

pietiekama jauda. Tādēļ publisko 

elektronisko sakaru nodrošinātājiem, 

tostarp interneta piekļuves pakalpojumu 

sniedzējiem, šādi citi pakalpojumi būtu 

jāpiedāvā vai atbilstošas vienošanās ar 

satura, lietojumprogrammu vai 

pakalpojumu sniedzējiem, kas sekmē šādus 

citus pakalpojumus, būtu jānoslēdz tikai 

tad, ja tīkla jauda ir pietiekama to 

nodrošināšanai papildus jebkuriem 

sniegtajiem interneta piekļuves 

pakalpojumiem. Šīs regulas noteikumus 

par piekļuves atvērtam internetam 

nodrošināšanu nevajadzētu apiet ar citiem 

pakalpojumiem, kas izmantojami vai tiek 

piedāvāti, lai aizstātu interneta piekļuves 

pakalpojumus vai saturu, 

lietojumprogrammas vai pakalpojumus, 

kas pieejami ar interneta piekļuves 

pakalpojuma starpniecību. Tomēr tādēļ 

vien, ka ar tādiem korporatīviem 

pakalpojumiem kā virtuālie privātie tīkli arī 

varētu piešķirt piekļuvi internetam, tie 

nebūtu jāuzskata par interneta piekļuves 

pakalpojuma aizstāšanu, ar noteikumu, ka 

šādu piekļuvi internetam publisko 
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Šādu pakalpojumu, kas nav interneta 

piekļuves pakalpojumi, sniegšanai 

nevajadzētu kaitēt tiešajiem lietotājiem 

paredzēto interneta piekļuves pakalpojumu 

pieejamībai un vispārējai kvalitātei. Mobilo 

sakaru tīklos datplūsmas apjomus konkrētā 

radio šūnā ir grūtāk paredzēt, jo aktīvo 

tiešo lietotāju skaits ir mainīgs, un šā 

iemesla dēļ neparedzamos apstākļos varētu 

tikt ietekmēta interneta piekļuves 

pakalpojumu kvalitāte tiešajiem 

lietotājiem. 

elektronisko sakaru nodrošinātājs sniedz 

atbilstīgi šīs regulas 3. panta 1.–4. punktam 

un tādējādi to nevar uzskatīt par minēto 

noteikumu apiešanu.  Šādu pakalpojumu, 

kas nav interneta piekļuves pakalpojumi, 

sniegšanai nevajadzētu kaitēt tiešajiem 

lietotājiem paredzēto interneta piekļuves 

pakalpojumu pieejamībai un vispārējai 

kvalitātei. Mobilo sakaru tīklos datplūsmas 

apjomus konkrētā radio šūnā ir grūtāk 

paredzēt, jo aktīvo tiešo lietotāju skaits ir 

mainīgs, un šā iemesla dēļ neparedzamos 

apstākļos varētu tikt ietekmēta interneta 

piekļuves pakalpojumu kvalitāte tiešajiem 

lietotājiem. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Tādējādi šis apsvērums tiek saskaņots ar grozījumiem 16. apsvērumā. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Grozījums Nr.  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

2. pants – 2. daļa – 1.a punkts (jauns) 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 (1a) „tīkla neitralitāte” ir princips, 

saskaņā ar kuru visa interneta datplūsma 

tiek apstrādāta vienlīdzīgi, bez 

diskriminācijas, ierobežojumiem vai 

iejaukšanās, neatkarīgi no sūtītāja, 

saņēmēja, veida, satura, ierīces, 

pakalpojuma vai lietojumprogrammas; 

Or. en 

Pamatojums 

Šī sadaļa pastāv, lai internets nodrošinātu interneta datplūsmas neitrālu apstrādi un 

jautājums par tīkla neitralitātes principa pastāvēšanu jau ir atrisināts dalībvalstu primārajos 

tiesību aktos un citos tiesību vai ekvivalentos aktos visā pasaulē.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Grozījums Nr.  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 

2. pants – 2. daļa – 2. punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

(2) "interneta piekļuves pakalpojums" ir 

publiski pieejams elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas nodrošina piekļuvi 

internetam un tādējādi savienojamību ar 

praktiski visiem interneta galapunktiem 

neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas 

un galiekārtas. 

(2) „interneta piekļuves pakalpojums” ir 

publiski pieejams elektronisko sakaru 

pakalpojums, kas saskaņā ar tīkla 

neitralitātes principu nodrošina piekļuvi 

internetam un tādējādi savienojamību ar 

praktiski visiem interneta galapunktiem 

neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloģijas 

un galiekārtas. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Grozījums Nr.  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 

 

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 – 2. punkts 

 

 

Padomes nostāja Grozījums 

2. Vienošanās starp interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzējiem un tiešajiem 

lietotājiem par interneta piekļuves 

pakalpojumu komerciāliem un tehniskiem 

nosacījumiem un raksturlielumiem, 

piemēram, cenu, datu apjomiem vai 

ātrumu, un jebkādas komercdarbības 

prakses, ko veic interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēji, neierobežo 

1. punktā noteikto tiešo lietotāju tiesību 

īstenošanu. 

2. Vienošanās starp interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzējiem un tiešajiem 

lietotājiem par interneta piekļuves 

pakalpojumu komerciāliem un tehniskiem 

nosacījumiem un raksturlielumiem, 

piemēram, cenu, datu apjomiem vai 

ātrumu, un jebkādas komercdarbības 

prakses, ko veic interneta piekļuves 

pakalpojumu sniedzēji, neierobežo 

1. punktā noteikto tiešo lietotāju tiesību 

īstenošanu. Šis punkts neaizliedz 

dalībvalstīm pieņem papildu noteikumus 

attiecībā uz praksi neattiecināt uz 

konkrētu saturu, lietojumprogrammām 

vai pakalpojumiem vai to kategorijām 

datu apjoma maksimālos apjomus. 

Or. en 

Pamatojums 

Tas precizē sarunu vedēju nostāju attiecībā uz dalībvalstu spēju veikt pasākumus, lai 

aizsargātu pret diskrimināciju, pamatojoties uz lejupielādes maksimālajiem apjomiem un 

izmaksām, piemēram, nulles likmi. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Grozījums Nr.  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 40+ 

 

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 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management ―measures should not be maintained 

as long as necessary‖ and that they should be ―without discrimination‖, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 

ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 
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categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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21.10.2015 A8-0300/23 

Grozījums Nr.  23 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 40+ 

 

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 apakšpunkts 

 

 

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 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.― These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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21.10.2015 A8-0300/24 

Grozījums Nr.  24 

Marietje Schaake, Michel Reimon un citi 40+ 

 

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 
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tiešajiem lietotājiem paredzēto interneta 

piekļuves pakalpojumu pieejamībai vai 

vispārējai kvalitātei. 

Or. en 

Pamatojums 

Ir svarīgi, lai šis teksts būtu skaidrs, pēc iespējas samazinātu neskaidrību un aizsargātu pret 

konkurenci kropļojošām darbībām. 

 

 

 

 


