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26.3.2014 A7-0190/237 

Grozījums Nr.  237 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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 

45. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekĜuves šėēršĜiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. Ar 
spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekĜūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Tomēr nesen Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes (BEREC) ziĦojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekĜuves tirgus darbību un 
internetpiekĜuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokĜa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaăentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloėē vai palēnina atsevišėas 
lietojumprogrammas. Šīs tendences parāda, 
ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 

(45) Pēdējos gadu desmitos internets ir 
attīstījies kā atvērta platforma inovācijām 
ar nelieliem piekĜuves šėēršĜiem attiecībā 
uz galalietotājiem, satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātājiem un 
interneta pakalpojumu nodrošinātājiem. 
„Tīkla neitralitātes” princips nozīmē, ka 
visa interneta datplūsma būtu jāapstrādā 
vienlīdzīgi, bez diskriminācijas, 
ierobežojumiem vai iejaukšanās, 
neatkarīgi no sūtītāja, saĦēmēja, veida, 
satura, ierīces, pakalpojuma vai 
lietojumprogrammas. Kā norādīts Eiropas 
Parlamenta 2011. gada 17. novembra 
rezolūcijā par atklātu internetu un tīkla 
neitralitāti Eiropā 2011/2866, interneta 
atklātā būtība ir galvenais konkurētspējas, 
ekonomikas izaugsmes, sociālās attīstības 
un inovāciju virzītājspēks, kas ir radījis 
iespaidīgu tiešsaistes lietojumprogrammu, 
satura un pakalpojumu attīstības līmeni 
un līdz ar to satura un pakalpojumu 
piedāvājuma un pieprasījuma pieaugumu, 
kā arī īpaši būtiski paātrinājis zināšanu, 
ideju un informācijas brīvu apriti, tostarp 
valstīs, kurās piekĜuve neatkarīgiem 
plašsaziĦas līdzekĜiem ir ierobežota. Ar 



 

AM\1024918LV.doc  PE529.689v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

sadrumstalotības, ko rada atsevišėu 
dalībvalstu pasākumi. 

spēkā esošo tiesisko regulējumu tiek 
veicināta galalietotāju spēja piekĜūt 
informācijai un to izplatīt vai pēc savas 
izvēles izmantot lietojumprogrammas un 
pakalpojumus. Tomēr nesen Eiropas 
Elektronisko komunikāciju regulatoru 
iestādes (BEREC) ziĦojums par 
datplūsmas pārvaldības praksi, kas 
publicēts 2012. gada maijā, un pētījums par 
internetpiekĜuves tirgus darbību un 
internetpiekĜuves nodrošināšanu, no 
patērētāju viedokĜa raugoties, ko pasūtīja 
Veselības un patērētāju izpildaăentūra un 
ko publicēja 2012. gada decembrī, 
parādīja, ka lielu skaitu galalietotāju 
ietekmē datplūsmas pārvaldības prakse, kas 
bloėē vai palēnina atsevišėas 
lietojumprogrammas. Šīs tendences parāda, 
ka Savienības līmenī ir nepieciešami 
skaidri noteikumi, lai uzturētu atklāto 
internetu un izvairītos no vienotā tirgus 
sadrumstalotības, ko rada atsevišėu 
dalībvalstu pasākumi. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/238 

Grozījums Nr.  238 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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 

49. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(49) Pastāv arī galalietotāju pieprasījums 
pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešams 
augstāks garantētas pakalpojumu 
kvalitātes līmenis, ko sniedz publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātāji, vai 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātāji. Šādi 
pakalpojumi cita starpā var ietvert pārraidi, 
izmantojot interneta protokolu (IP-TV), 
videokonferences un noteiktas 
lietojumprogrammas veselības jomā. Tāpēc 
galalietotājiem vajadzētu būt nodrošinātai 
brīvībai slēgt līgumus par paaugstinātās 
kvalitātes specializētu pakalpojumiem ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai arī satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātājiem. 

(49) Būtu jāspēj apmierināt galalietotāju 
pieprasījumu pēc pakalpojumiem un 
lietojumprogrammām, kam nepieciešama 
augstāka vai garantēta pakalpojumu 
kvalitāte. Šādi pakalpojumi cita starpā var 
ietvert pārraidi, videokonferences un 
noteiktas lietojumprogrammas veselības 
jomā. Tāpēc galalietotājiem vajadzētu būt 
nodrošinātai brīvībai slēgt līgumus par 
paaugstinātās kvalitātes specializētiem 
pakalpojumiem ar internetpiekĜuves 
pakalpojumu sniedzējiem, publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem vai arī 
satura un lietojumprogrammu 
nodrošinātājiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem. Ja šādi līgumi ir noslēgti ar 
internetpiekĜuves nodrošinātāju, tam būtu 
jānodrošina, ka paaugstinātas kvalitātes 
pakalpojuma dēĜ nepazeminās 
internetpiekĜuves kvalitāte. Turklāt, 
datplūsmas pārvaldības pasākumiem 
nevajadzētu diskriminēt konkurējošus 
pakalpojumus un lietojumprogrammas. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/239 

Grozījums Nr.  239 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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 

50. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 
nodrošinātāju pieprasījums attiecībā uz 
pārraides pakalpojumu sniegšanu, 
pamatojoties uz elastīgiem kvalitātes 
rādītājiem, tostarp zemākiem prioritātes 
līmeĦiem attiecībā uz datplūsmām, kurām 
laiks nav svarīgs. Šāda iespēja, ka satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
nodrošinātāji var vienoties ar publisko 
elektronisko sakaru nodrošinātājiem par 
šādiem elastīgiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeĦiem, ir nepieciešama specializēto 
pakalpojumu nodrošināšanā, un ir 
paredzams, ka tai būs nozīmīga loma tādu 
jaunu pakalpojumu attīstībā kā iekārtu 
saziĦas (M2M) sakari. Vienlaikus šādai 
kārtībai būtu jāĜauj publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem labāk sabalansēt 
datplūsmu un novērst tīkla pārblīvi. Tāpēc 
satura, lietojumprogrammu vai 
pakalpojumu nodrošinātājiem un 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, būtu jāgarantē brīvība 
slēgt specializētu pakalpojumu līgumus par 
noteiktiem pakalpojumu kvalitātes 

(50) Turklāt pastāv satura, 
lietojumprogrammu nodrošinātāju un 
pakalpojumu sniedzēju pieprasījums 
attiecībā uz pārraides pakalpojumu 
sniegšanu, pamatojoties uz elastīgiem 
kvalitātes rādītājiem, tostarp zemākiem 
prioritātes līmeĦiem attiecībā uz 
datplūsmām, kurām laiks nav svarīgs. Šāda 
iespēja, ka satura vai lietojumprogrammu 
nodrošinātāji vai pakalpojumu sniedzēji 
var vienoties ar elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem par šādiem elastīgiem 
pakalpojumu kvalitātes līmeĦiem, var arī 
būt nepieciešama tādu konkrētu 
pakalpojumu nodrošināšanā kā iekārtu 
saziĦas (M2M) sakari. Tāpēc arī turpmāk 
būtu jāgarantē, ka satura un 
lietojumprogrammu nodrošinātāji un 
pakalpojumu sniedzēji un elektronisko 
sakaru nodrošinātāji var brīvi slēgt 
specializētu pakalpojumu līgumus par 
noteiktiem pakalpojumu kvalitātes 
līmeĦiem, ciktāl šādi līgumi neietekmē 
internetpiekĜuves pakalpojuma kvalitāti. 
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līmeĦiem, ciktāl šādi līgumi būtiski 
neietekmē internetpiekĜuves pakalpojumu 
vispārīgo kvalitāti. 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/240 

Grozījums Nr.  240 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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 

51. pants 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekĜuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziĦošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātāju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekĜuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekĜuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu Ħemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekĜuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
specializētajiem pakalpojumiem un 
kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 

(51) Valstu regulatīvajām iestādēm ir 
būtiska loma, lai nodrošinātu, ka 
galalietotāji var efektīvi izmantot šo 
brīvību lietot piekĜuvi atklātajam 
internetam. Tāpēc valstu regulatīvajām 
iestādēm būtu jāpiemēro uzraudzības un 
ziĦošanas pienākums, un tām būtu 
jānodrošina internetpiekĜuves 
pakalpojumu sniedzēju, citu elektronisko 
sakaru nodrošinātāju un citu pakalpojumu 
sniedzēju atbilstība un tādu augstas 
kvalitātes nediskriminējošu 
internetpiekĜuves pakalpojumu pieejamība, 
kurus būtiski nepasliktina specializētie 
pakalpojumi. Iespējamās internetpiekĜuves 
vispārējo traucējumu novērtējumā valstu 
regulatīvajām iestādēm vajadzētu Ħemt 
vērā tādus kvalitātes parametrus kā laika 
grafika un uzticamības parametrus 
(latentums, vibrācija, paketes 
pazaudēšana), tīkla sastrēgumu mērogs un 
ietekme, faktiskais ātrums pretstatā 
reklamētajam ātrumam, internetpiekĜuves 
pakalpojuma sniegums salīdzinājumā ar 
paaugstinātas kvalitātes pakalpojumiem 
un kvalitāte galalietotāju uztverē. Valstu 
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kvalitātes prasības visiem vai atsevišėiem 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu vispārējus internetpiekĜuves 
pakalpojumu kvalitātes 
traucējumus/pasliktināšanos. 

regulatīvajām iestādēm vajadzētu izstrādāt 
sūdzību procedūras, ar kurām nodrošina 
iedarbīgus, vienkāršus un uzreiz 
pieejamus pārsūdzības mehānismus 
galalietotājiem, un tām vajadzētu būt 
pilnvarām noteikt obligātās pakalpojumu 
kvalitātes prasības visiem vai atsevišėiem 
internetpiekĜuves pakalpojumu 
sniedzējiem, citu elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem un citiem pakalpojumu 
sniedzējiem, ja tas nepieciešams, lai 
novērstu internetpiekĜuves pakalpojumu 
kvalitātes traucējumus vai tās 
pasliktināšanos. 

Or. en 



 

AM\1024918LV.doc  PE529.689v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 
26.3.2014 A7-0190/241 

Grozījums Nr.  241 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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. daĜa – 12.a punkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (12a) „tīkla neitralitāte” ir princips, kas 
paredz, ka 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 A7-0190/242 

Grozījums Nr.  242 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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. daĜa – 14. un 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) „internetpiekĜuves pakalpojums” ir 
publiski pieejams elektronisko sakaru 
pakalpojums, kas saskaĦā ar tikla 
neitralitātes principu nodrošina interneta 
savienojamību un 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 internetpiekĜuves pakalpojumu 
aizstāšanas nolūkā; 

Or. en 
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26.3.2014 A7-0190/243 

Grozījums Nr.  243 

Catherine Trautmann 

S&D grupas vārdā 
Amelia Andersdotter 

Verts/ALE grupas vārdā 
Cornelia Ernst, Rina Ronja Kari 

GUE/NGL 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 

Brīvība nodrošināt un izmantot piekĜuvi 
atvērtam internetam un datplūsmas 
racionāla pārvaldība  

Brīvība nodrošināt un izmantot piekĜuvi 
atvērtam internetam un datplūsmas 
racionāla pārvaldība  

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

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

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. 

 

2. Galalietotāji brīvi var arī vienoties ar 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem vai satura, 
lietojumprogrammu un pakalpojumu 

2. Interneta piekĜuves nodrošinātāji, 
publisko elektronisko sakaru nodrošinātāji 
un satura, lietojumprogrammu 
nodrošinātāji un pakalpojumu sniedzēji 
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nodrošinātājiem par augstākas kvalitātes 
specializētu pakalpojumu nodrošināšanu.  

īpaši 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 
līdzvērtīgiem pakalpojumiem vai 
lietojumprogrammām.  

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 
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 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, 

5. InternetpiekĜuves pakalpojumu 
sniedzēji un galalietotāji var vienoties 
noteikt maksimālos apjomus attiecībā uz 
datu plūsmu vai internetpiekĜuves 
pakalpojumiem. InternetpiekĜuves 
pakalpojumu sniedzēji neierobežo 
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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:  

1. punktā paredzēto brīvību, bloėējot, 
palēninot, pārveidojot vai samazinot 
specifisko saturu, lietojumprogrammas vai 
pakalpojumus vai specifiskas šāda satura, 
lietojumprogrammu vai pakalpojumu 
klases vai izmantojot diskriminējošu pieeju 
pret tiem, izĦemot gadījumos, kad tas 
nepieciešams datplūsmas racionālas 
pārvaldības pasākumu veikšanai. 
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 
pakalpojumu un galalietotāju galiekārtu 
integritāti un drošību;  

b) saglabātu tīkla, šajā tīklā sniegto 
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 nepieciešams. 

 Neskarot Direktīvu 95/46/EK, 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/EK, 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 
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tiesības jautājumu nodot izskatīšanai 
valsts regulatīvajā iestādē.  

Or. en 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Pakalpojumu kvalitātes garantija  Pakalpojumu kvalitātes garantija  

1. Valstu regulatīvās iestādes cieši 
pārrauga un nodrošina īstenas iespējas 
galalietotājiem gūt labumu no 23. panta 
1. un 2. punktā minētajām brīvībām, 
atbilstību 23. panta 5. punktam, kā arī to, 
lai pastāvīgi būtu pieejami 
nediskriminējoši interneta piekĜuves 
pakalpojumi tādā kvalitātē, kas atspoguĜo 
sasniegumus tehnoloăiju jomā un ko 
nepasliktina specializētie pakalpojumi. 
Sadarbībā ar citām valstu kompetentajām 
iestādēm tās arī pārrauga specializēto 
pakalpojumu ietekmi uz kultūru 
daudzveidību un inovāciju. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes ziĦo Komisijai 
un BEREC par pārraudzību, ko tās 
veikušas, un attiecīgajiem secinājumiem.  

1. Izmantojot 30.a pantā attiecībā uz 
23. pantu noteiktās pilnvaras, valstu 
regulatīvās iestādes cieši uzrauga, lai tiktu 
ievērotas 23. panta 5. punkta prasības un 
pastāvīgi būtu pieejami nediskriminējoši 
internetpiekĜuves pakalpojumi tādā 
kvalitātē, kas atspoguĜo sasniegumus 
tehnoloăiju jomā un ko nepasliktina 
specializētie pakalpojumi. Sadarbībā ar 
citām valstu kompetentajām iestādēm tās 
arī pārrauga ietekmi uz kultūru 
daudzveidību un inovāciju. Reizi gadā 
valstu regulatīvās iestādes publisko 
ziĦojumus par veikto pārraudzību un 
atzinumiem, un šos ziĦojumus iesniedz 
Komisijai un BEREC.  

2. Lai novērstu interneta piekĜuves 
pakalpojumu kvalitātes vispārēju 
pasliktināšanos vai saglabātu galalietotāju 
spēju piekĜūt saturam vai informācijai un to 
izplatīt, vai izmantot pašu izvēlētas 
lietojumprogrammas un pakalpojumus, 
valstu regulatīvās iestādes ir pilnvarotas 

Lai novērstu internetpiekĜuves 
pakalpojumu kvalitātes pasliktināšanos vai 
saglabātu galalietotāju spēju piekĜūt 
saturam vai informācijai un to izplatīt, vai 
izmantot pašu izvēlētas 
lietojumprogrammas, pakalpojumus un 
programmatūru, valstu regulatīvās 
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noteikt pakalpojumu kvalitātes minimālās 
prasības, kas jāievēro publisko elektronisko 
sakaru nodrošinātājiem.  

iestādes ir pilnvarotas noteikt pakalpojumu 
kvalitātes minimālās prasības un atbilstošā 
gadījumā citus pakalpojumu kvalitātes 
parametrus atbilstoši valsts pārvaldes 
iestāžu noteiktajām prasībām, kas jāievēro 
publisko elektronisko sakaru 
nodrošinātājiem.   

Valstu regulatīvās iestādes savlaicīgi pirms 
šādu prasību noteikšanas iesniedz 
Komisijai kopsavilkumu ar pamatojumu 
šādai rīcībai, paredzētajām prasībām un 
ierosināto turpmāko rīcību. Minēto 
informāciju dara pieejamu arī BEREC. Pēc 
iepazīšanās ar šo informāciju Komisija 
sniedz komentārus vai ieteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka paredzamās prasības 
negatīvi neietekmē iekšējā tirgus darbību. 
Paredzētās prasības nepieĦem divus 
mēnešus, skaitot no dienas, kad Komisija 
saĦēmusi pilnīgu informāciju, ja vien starp 
Komisiju un valsts regulatīvo iestādi nav 
panākta citāda vienošanās vai Komisija nav 
informējusi valsts regulatīvo iestādi par 
saīsinātu izskatīšanas termiĦu, vai 
Komisija nav izteikusi komentārus vai 
ieteikumus. Valstu regulatīvās iestādes 
rūpīgi Ħem vērā Komisijas komentārus vai 
ieteikumus un pieĦemtās prasības nosūta 
Komisijai un BEREC.  

Valstu regulatīvās iestādes savlaicīgi pirms 
šādu prasību noteikšanas iesniedz 
Komisijai kopsavilkumu ar pamatojumu 
šādai rīcībai, paredzētajām prasībām un 
ierosināto turpmāko rīcību. Minēto 
informāciju dara pieejamu arī BEREC. Pēc 
iepazīšanās ar šo informāciju Komisija 
sniedz komentārus vai ieteikumus, jo īpaši, 
lai nodrošinātu, ka paredzamās prasības 
negatīvi neietekmē iekšējā tirgus darbību. 
Paredzētās prasības nepieĦem divus 
mēnešus, skaitot no dienas, kad Komisija 
saĦēmusi pilnīgu informāciju, ja vien starp 
Komisiju un valsts regulatīvo iestādi nav 
panākta citāda vienošanās vai Komisija nav 
informējusi valsts regulatīvo iestādi par 
saīsinātu izskatīšanas termiĦu, vai 
Komisija nav izteikusi komentārus vai 
ieteikumus. Valstu regulatīvās iestādes 
rūpīgi Ħem vērā Komisijas komentārus vai 
ieteikumus un pieĦemtās prasības nosūta 
Komisijai un BEREC.  

3. Komisija var pieĦemt īstenošanas 
aktus, kuros noteikti vienoti nosacījumi 
valstu kompetento iestāžu pienākumu 
īstenošanai saskaĦā ar šo pantu. Minētos 
īstenošanas aktus pieĦem saskaĦā ar 33. 
panta 2. punktā minēto pārbaudes 
procedūru.  

3. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieĦemšanas BEREC pēc apspriešanās ar 
ieinteresētajām personām un ciešā 
sadarbībā ar Komisiju izstrādā vispārējās 
pamatnostādnes, kurās noteikti vienoti 
nosacījumi valstu kompetento iestāžu 
pienākumu īstenošanai saskaĦā ar šo pantu, 
tostarp attiecībā uz datplūsmas 
pārvaldības pasākumu piemērošanu un 
piemērošanas uzraudzību.  

Or. en 


