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B7-0000/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, 
Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Atklāts 
internets un tīkla neitralitāte Eiropā” 

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 19. aprīļa paziņojumu COM(2011)0222 (galīgā 
redakcija) par atklātu internetu un tīkla neitralitāti Eiropā,

– ņemot vērā xx xx xxxx jautājumu Padomei par Komisijas paziņojumu Eiropas 
Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu 
komitejai „Atklāts internets un tīkla neitralitāte Eiropā” (O-xxxx/xxxx – B7-0000/2011),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 18. decembra paziņojumu par tīkla neitralitāti (2009/C 
308/02),

– ņemot vērā 1. panta 8. punkta g) apakšpunktu un 8. panta 4. punkta g) apakšpunktu 
2009. gada 25. novembra Direktīvā 2009/140/EK, ar ko izdara grozījumus 2002. gada 
7. marta Direktīvā 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz 
elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem, 

– ņemot vērā 21. pantu, 22. panta 3. punktu un 30. panta 6. punktu 2002. gada 7. marta 
Direktīvā par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko 
sakaru tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojuma direktīva),

– ņemot vērā 1. panta 14. punkta g) apakšpunktu 2009. gada 25. novembra Direktīvā 
2009/136/EK, ar ko groza Direktīvu 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju 
tiesībām attiecībā uz elektronisko sakaru tīkliem un pakalpojumiem, Direktīvu 
2002/58/EK par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko 
komunikāciju nozarē un Regulu (EK) Nr. 2006/2004 par sadarbību starp valstu iestādēm, 
kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā, 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) 
1211/2009, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC)
un biroju,

– ņemot vērā 2011. gada 6. jūlija rezolūciju par platjoslu Eiropā — ieguldījumu digitāli 
virzītā izaugsmē,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 19. maija paziņojumu COM(2010)0245 (galīgā 
redakcija) par Digitālo programmu Eiropai,

– ņemot vērā Padomes 2010. gada 31. maija secinājumus par Digitālo programmu Eiropai,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. aprīļa paziņojumu COM(2011) 206 (galīgā 
redakcija) „Akts par vienoto tirgu. Divpadsmit mehānismi, kā veicināt izaugsmi un vairot 
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uzticēšanos — „Kopīgiem spēkiem uz jaunu izaugsmi””,

– ņemot vērā Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta kopīgi rīkoto augstākā līmeņa 
sanāksmi par tematu „Atklāts internets un tīkla neitralitāte Eiropā”. 

– ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu un 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas padomes sanāksmē 2011. gada 
13. decembrī Padome gatavojas pieņemt secinājumus par atklātu internetu un tīkla 
neitralitāti Eiropā;

B. tā kā ES dalībvalstīm līdz 2011. gada 25. maijam bija jābeidz 2009. gadā pieņemtā ES 
telekomunikāciju reformu tiesību aktu kopuma īstenošana un Komisija jau ir veikusi 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu Līguma par Eiropas Savienību un acquis 
communautaire principu ievērošanu;

C. tā kā Eiropas Parlaments ir aicinājis Komisiju nodrošināt interneta neitralitātes un 
atklātības principu ievērošanu un veicināt gala lietotāju spēju piekļūt informācijai un 
izplatīt to, kā arī pēc savas izvēles izmantot lietojumus un pakalpojumus; 

D. tā kā Komisija ir lūgusi BEREC izskatīt jautājumus par šķēršļiem, kādi rodas saistībā ar 
pakalpojuma sniedzēja maiņu, par interneta datplūsmas bloķēšanu vai ātruma 
ierobežošanu, kā arī par pakalpojumu pārskatāmību un kvalitāti dalībvalstīs;

E. tā kā interneta pakalpojumi tiek piedāvāti starptautiskā mērogā un internets ir viens no 
pasaules ekonomikas centrālajiem elementiem; 

F. tā kā platjosla un internets ir svarīgi dzinējspēki ekonomikas izaugsmei, darba vietu 
radīšanai un Eiropas konkurētspējas nodrošināšanai pasaules mērogā, kā tas jo īpaši 
uzsvērts Digitālajā programmā Eiropai;

G. tā kā Eiropā tikai tad būs iespējams pilnībā izmantot digitālās ekonomikas iespējas, ja tiks 
stimulēts labi strādājošs iekšējais digitālais tirgus, 

1. atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu un piekrīt tajā sniegtajai analīzei, jo īpaši attiecībā uz 
nepieciešamību saglabāt atklātu un neitrālu internetu;

2. atzīmē, ka, pamatojoties uz pašreizējo analīzi, nav nepārprotamas nepieciešamības pēc 
papildu regulējošiem pasākumiem attiecībā uz tīkla neitralitāti;

3. atzinīgi vērtē BEREC darbu šajā jomā un aicina dalībvalstis un it īpaši valstu regulējošās 
iestādes cieši sadarboties ar BEREC;

4. aicina dalībvalstis nodrošināt saskaņotu pieeju attiecībā uz tīkla neitralitāti un efektīvi 
īstenot pārskatīto ES telekomunikāciju tiesību aktu kopumu; 
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5. uzsver, ka ar ikvienu piedāvāto risinājumu jautājumā par tīkla neitralitāti jānodrošina 
kopēja Eiropas pieeja;

6. uzsver to, cik svarīga ir sadarbība un koordinācija starp dalībvalstīm un jo īpaši starp 
valstu regulējošām iestādēm, kā arī Komisiju, lai ES varētu pilnībā izmantot visu interneta 
potenciālu; 

7. atzīst, ka saprātīga datplūsmas pārvaldība ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka gala 
lietotāju savienojumu netraucē tīkla pārslodze, tomēr aicina nodrošināt datplūsmas 
pārvaldības pārredzamību;

8. vērš uzmanību uz iespējamām problēmām, kas saistītas ar atkāpšanos no tīkla neitralitātes, 
tostarp konkurences noteikumiem neatbilstošu rīcību, jauninājumu kavēšanu, vārda 
brīvības ierobežojumiem, patērētāju informētības trūkumu un privātuma pārkāpumiem, kā 
arī uz to, ka tīkla neitralitātes trūkums kaitē gan uzņēmumiem un patērētājiem, gan 
sabiedrībai kopumā; 

9. atgādina, ka ES reglamentējošo noteikumu mērķis ir veicināt efektīvu konkurenci, un 
tādēļ jebkādiem pasākumiem tīkla neitralitātes jomā būtu līdzās jau esošajiem tiesību 
aktiem konkurences jomā jānodrošina instrumenti, lai novērstu jebkādas iespējamas pret 
konkurenci vērstas darbības, kā arī jāsekmē ieguldījumi un jāveicina jauni inovatīvi 
uzņēmējdarbības modeļi;

10. uzskata pārredzamību, pakalpojumu kvalitāti un iespējas mainīt tā sniedzēju par tīkla 
neitralitātes nepieciešamiem nosacījumiem, nodrošinot gala lietotājiem tiesības brīvi 
izvēlēties un izvirzīt prasības; 

11. aicina Komisiju izvērtēt vajadzību pēc papildu vadlīnijām tīkla neitralitātes jautājumā, lai 
sekmētu konkurenci un patērētāju izvēles brīvību; 

12. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām 
un parlamentiem.


