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26.3.2014 A7-0190/234 

Grozījums Nr.  234 

Marietje Schaake 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 12.a definīcija (jauna) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 12.a „tīkla neitralitāte” ir princips, 
saskaĦā ar kuru visa interneta datplūsma 
tiek apstrādāta vienlīdzīgi, bez 
diskriminācijas, ierobežojumiem vai 
iejaukšanās, neatkarīgi no sūtītāja, 
saĦēmēja, veida, satura, ierīces, 
pakalpojuma vai lietojumprogrammas; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/235 

Grozījums Nr.  235 

Jens Rohde, Marietje Schaake 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 2. punkts – 14. līdz 15. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(14) „interneta piekĜuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloăijas; 

(14) „interneta piekĜuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas saskaĦā ar tikla 
neitralitātes principu nodrošina interneta 
savienojamību un tādējādi gandrīz visu 
internetam pieslēgto punktu savienojamību 
neatkarīgi no izmantotās tīkla tehnoloăijas 
vai galiekārtas; 

(15) „specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums vai 
jebkāds cits pakalpojums, kurš nodrošina 
spēju piekĜūt specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām vai pakalpojumiem, 
vai to kombinācijai un kura tehniskie 
raksturlielumi tiek kontrolēti pilnā 
savienojumā vai dod iespēju nosūtīt vai 
saĦemt datus no noteikta skaita iesaistīto 
personu vai galalietotāju, un šādu 
pakalpojumu nelaiž tirgū un plaši 
neizmanto interneta piekĜuves 
pakalpojuma aizstāšanas nolūkā; 

(15) specializētais pakalpojums” ir 
elektronisko sakaru pakalpojums, kurš, 
izmantojot loăiski nošėirtu spēju un 
balstoties uz stingru pieejas kontroli, kā 
arī piedāvājot funkcionalitāti, kam 
nepieciešama uzlabota kvalitāte visā 
procesā, ir optimizēts, lai nodrošinātu 
piekĜuvi specifiskam saturam, 
lietojumprogrammām, pakalpojumiem vai 
to kombinācijai, un kuru nelaiž tirgū un 
neizmanto interneta piekĜuves 
pakalpojumu aizstāšanas nolūkā; 

Or. en 



 

AM\1024924LV.doc  PE529.689v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
26.3.2014 A7-0190/236 

Grozījums Nr.  236 

Jens Rohde, Marietje Schaake 

ALDE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0190/2014 

Pilar del Castillo Vera 

Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus 
COM(2013)0627 – C7-0267/2013 – 2013/0309(COD) 

Regulas priekšlikums 

23. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Galalietotāji, izmantojot savu interneta 
piekĜuves pakalpojumu, var brīvi piekĜūt 
informācijai un saturam un izplatīt to, lietot 
lietojumprogrammas un pašu izvēlētus 
pakalpojumus. 

Galalietotāji ar interneta piekĜuves 
pakalpojumu nodrošinātājiem var brīvi 
slēgt vienošanos par datu apjomu un 
pārraides ātrumu, un saskaĦā ar šādu 
vienošanos par datu apjomu izmantot 
visus piedāvājumus, ko sniedz interneta 
satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji. 

1. Galalietotājiem, izmantojot savu 
internetpiekĜuves pakalpojumu, ir tiesības 
piekĜūt informācijai un saturam un izplatīt 
to, lietot un nodrošināt 
lietojumprogrammas un pakalpojumus, kā 
arī lietot pašu izvēlētas galiekārtas 
neatkarīgi no galalietotāja vai 
nodrošinātāja atrašanās vietas vai 
pakalpojuma, informācijas vai satura 
atrašanās vietas, izcelsmes vai galamērėa. 

2. Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.  

Lai būtu iespējama specializētu 
pakalpojumu nodrošināšana 
galalietotājiem, satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāji un publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātāji var brīvi slēgt 
savstarpējas vienošanās par datu apjomu 
vai datplūsmu pārsūtīšanu, uzskatot tos 

2. InternetpiekĜuves nodrošinātāji, 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
un satura, lietojumprogrammu un 
pakalpojumu nodrošinātāji var 
galalietotājiem piedāvāt specializētus 
pakalpojumus. Šādus pakalpojumus 
piedāvā tikai tad, ja tīkla jauda ir 
pietiekama, lai tos nodrošinātu papildus 
internetpiekĜuves pakalpojumiem, un ja tie 
nepasliktina internetpiekĜuves 
pakalpojumu pieejamību vai kvalitāti. 
InternetpiekĜuves nodrošinātāji 
galalietotājiem nediskriminē nevienu no 
funkcionāli līdzvērtīgām 
lietojumprogrammām un pakalpojumiem. 
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par specializētiem pakalpojumiem ar 
definētu pakalpojumu kvalitātes līmeni 
vai īpaši atvēlētu jaudu. Specializētu 
pakalpojumu sniegšana ne periodiski, ne 
pastāvīgi neietekmē interneta piekĜuves 
pakalpojumu vispārējo kvalitāti. 

3. Šis pants neskar Savienības vai valstu 
tiesību aktus, kas attiecas uz pārsūtītās 
informācijas, satura, lietojumprogrammu 
vai pakalpojumu likumību. 

 

4. Šā panta 1. un 2. punktā minēto brīvību 
īstenošanu atvieglo pilnīgas informācijas 
sniegšana saskaĦā ar 25. panta 1. punktu, 
26. panta 2. punktu un 27. panta 1. un 
2. punktu. 

4. Galalietotājiem sniedz pilnīgu 
informāciju saskaĦā ar Direktīvas 
2002/22/EK 20. panta 2. punktu, 
21. panta 3. punktu un 21.a pantu, tostarp 
informāciju par visiem piemērotajiem 
datplūsmas pārvaldības pasākumiem, kas 
varētu ietekmēt piekĜuvi informācijai, 
saturam, lietojumprogrammām un 
pakalpojumiem un to izplatīšanu un kas 
noteikti šā panta 1. un 2. punktā. 

5. Ievērojot ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz interneta piekĜuves 
pakalpojumu līgumos paredzētu datu 
apjomu vai pārraides ātrumu, interneta 
piekĜuves pakalpojumu sniedzēji 
neierobežo 1. punktā paredzēto brīvību, 
proti, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases nebloėē, nepalēnina, nesamazina 
un attiecībā uz tiem neizmanto 
diskriminējošu pieeju, izĦemot gadījumos, 
kad tas nepieciešams datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumu 
veikšanai. Datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumi ir pārredzami, 
nediskriminējoši un samērīgi, un tie ir 
vajadzīgi, lai: 

5. InternetpiekĜuves pakalpojumu 
sniedzēji un galalietotāji var vienoties 
noteikt maksimālos apjomus attiecībā uz 
datu plūsmu vai internetpiekĜuves 
pakalpojumiem. InternetpiekĜuves 
pakalpojumu sniedzēji neierobežo 
1. punktā paredzētās brīvības, bloėējot, 
palēninot, pārveidojot, samazinot un 
neizmantojot diskriminējošu pieeju, 
izĦemot gadījumos, kad tas nepieciešams 
datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumu veikšanai, specifisko saturu, 
lietojumprogrammas vai pakalpojumus vai 
specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases. Datplūsmas pārvaldības pasākumi ir 
pārredzami, nediskriminējoši un samērīgi, 
un tie ir vajadzīgi, lai: 

a) īstenotu tiesību normu vai tiesas 
rīkojumu vai novērstu vai apkarotu 
smagus noziegumus; 

a) īstenotu tiesas rīkojumu; 

b) saglabātu tīkla, šajā tīklā sniegto b) saglabātu tīkla, šajā tīklā sniegto 
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pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību; 

pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību; 

c) nepieĜautu nevēlamus sūtījumus 
galalietotājiem, kuri snieguši iepriekšēju 
piekrišanu šādiem ierobežojošiem 
pasākumiem; 

 

d) līdz minimumam samazinātu sekas, ko 
radījusi pagaidu vai ārkārtas tīkla 
pārslodze, ar nosacījumu, ka pret 
līdzvērtīgiem datplūsmas veidiem ir 
vienlīdzīga attieksme. 

d) novērstu vai mazinātu sekas, ko radījusi 
pagaidu un ārkārtas tīkla pārblīve, ar 
nosacījumu, ka pret līdzvērtīgiem 
datplūsmas veidiem attiecas vienādi. 

Datplūsmas racionālas pārvaldības 
pasākumi ietver tikai tāda datu apjoma 
apstrādi, kas ir nepieciešams un samērīgs, 
lai sasniegtu šajā punktā izklāstītos 
mērėus. 

Datplūsmas pārvaldības pasākumi 
nedrīkst būt spēkā ilgāk nekā obligāti 
nepieciešams. 

Neskarot Direktīvu 95/46, datplūsmas 
racionālas pārvaldības pasākumi ietver 
tikai tāda personas datu apjoma apstrādi, 
kas ir nepieciešams un samērīgs, lai 
sasniegtu šajā punktā izklāstītos mērėus, 
un uz šādiem pasākumiem attiecas arī 
Direktīva 2002/58, jo īpaši saistībā ar 
sakaru konfidencialitāti. 

InternetpiekĜuves pakalpojumu sniedzēji 
ievieš atbilstošas, skaidras, atvērtas un 
efektīvas procedūras sūdzību izskatīšanai 
par iespējamiem šā panta pārkāpumiem. 
Šādas procedūras neskar galalietotāju 
tiesības jautājumu nodot izskatīšanai 
valsts regulatīvajā iestādē. 

Or. en 


