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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(3) Matul l-aħħar deċennji l-internet żviluppa 

bħala pjattaforma miftuħa għall-innovazzjoni 

bi ftit xkiel għall-aċċess għall-utenti aħħarin, 

għall-fornituri tal-kontenut, tal-

applikazzjonijiet u tas-servizzi u għall-fornituri 

tas-servizzi tal-aċċess għall-internet. Il-qafas 

regolatorju attwali għandu l-għan li 

jippromwovi l-kapaċità tal-utenti finali li 

jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni jew li 

jużaw l-applikazzjonijiet u s-servizzi li jagħżlu 

huma. Madankollu, hemm numru sinifikanti ta' 

utenti aħħarin li jiġu affettwati mill-prattiki tal-

ġestjoni tat-traffiku li jimblukkaw jew inaqqsu 

r-rapidità ta' applikazzjonijiet speċifiċi jew 

servizzi. Dawk it-tendenzi jeħtieġu regoli 

komuni fil-livell tal-Unjoni biex tiġi żgurata l-

aċċessibbiltà tal-internet u biex tiġi evitata l-

frammentazzjoni tas-suq intern li tirriżulta 

minn miżuri adottati minn Stati Membri 

individwali. 

(3) Matul l-aħħar deċennji l-internet żviluppa 

bħala pjattaforma miftuħa għall-innovazzjoni 

bi ftit xkiel għall-aċċess għall-utenti aħħarin, 

għall-fornituri tal-kontenut, tal-

applikazzjonijiet u tas-servizzi u għall-fornituri 

tas-servizzi tal-aċċess għall-internet. Il-

prinċipju tan-“newtralità tan-net” fl-internet 

miftuħ ifisser li t-traffiku għandu jiġi ttrattat 

b’mod ugwali, mingħajr diskriminazzjoni, 

restrizzjoni jew interferenza, b’mod 

indipendenti minn min jibagħtu, minn min 

jirċevih, it-tip, il-kontenut, it-tagħmir, is-

servizz jew l-applikazzjoni. Kif iddikjarat fir-

riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tas-

17 ta’ Novembru 2011 dwar l-internet miftuħ 

u n-newtralità tan-net fl-Ewropa, in-natura 

miftuħa tal-internet ikkostitwixxiet mutur 

ewlieni għall-kompetittività, it-tkabbir 

ekonomiku, l-iżvilupp soċjali u l-innovazzjoni 

– li wassal għal livelli spettakolari ta’ żvilupp 

fl-applikazzjonijiet, il-kontenut u s-servizzi 

online – u, għaldaqstant, ta' tkabbir fl-offerta 

ta’ kontenut u servizzi, u d-domanda 

għalihom, u din għamlitu wkoll aċċelleratur 

ta’ importanza vitali fiċ-ċirkolazzjoni ħielsa 

tal-għarfien, l-ideat u l-informazzjoni, inkluż 

f’pajjiżi fejn l-aċċess għal midja indipendenti 

huwa limitat. Il-qafas regolatorju attwali 

għandu l-għan li jippromwovi l-kapaċità tal-
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utenti finali li jaċċessaw u jxerrdu l-

informazzjoni jew li jużaw l-applikazzjonijiet u 

s-servizzi li jagħżlu huma. Madankollu, hemm 

numru sinifikanti ta' utenti aħħarin li jiġu 

affettwati mill-prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku li 

jimblukkaw jew inaqqsu r-rapidità ta' 

applikazzjonijiet speċifiċi jew servizzi. Dawk 

it-tendenzi jeħtieġu regoli komuni fil-livell tal-

Unjoni biex tiġi żgurata l-aċċessibbiltà tal-

internet u biex tiġi evitata l-frammentazzjoni 

tas-suq intern li tirriżulta minn miżuri adottati 

minn Stati Membri individwali. 

Or. en 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(7) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li 

jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut, 

u biex jużaw u jipprovdu applikazzjonijiet u 

servizzi tal-għażla tagħhom , l-utenti aħħarin 

għandhom ikunu liberi li jiftiehmu ma' fornituri 

ta' servizzi ta' aċċess għall-internet fuq tariffi 

għal volumi u veloċitajiet speċifiċi tad-data tas-

servizz ta' aċċess għall-internet. Tali ftehimiet, 

kif ukoll kwalunkwe prattiki kummerċjali ta' 

fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet, 

ma għandhomx jillimitaw l-eżerċizzju ta' dawk 

id-drittijiet u b'hekk jiġu evitati d-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar is-

salvagwardja tal-aċċess għal internet miftuħ. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra għandu jkollhom is-setgħa li 

jintervjenu kontra ftehimiet jew prattiki 

kummerċjali li, minħabba l-iskala tagħhom, 

iwasslu għal sitwazzjonijiet fejn l-għażla tal-

utenti aħħarin, fil-prattika, titnaqqas b'mod 

materjali. Għal dan il-għan, il-valutazzjoni 

tal-ftehimiet u l-prattiki kummerċjali 

għandha, fost l-oħrajn, tieħu kont tal-

pożizzjonijiet rispettivi fis-suq ta' dawk il-

fornituri tas-servizzi ta' aċċess għall-internet, 

u tal-fornituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 

u s-servizzi, li huma involuti. L-awtoritajiet 

kompetenti regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħrajn għandhom, bħala parti mill-

funzjoni tagħhom ta' monitoraġġ u infurzar, 

(7) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom li 

jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u kontenut, 

u biex jużaw u jipprovdu applikazzjonijiet u 

servizzi tal-għażla tagħhom , l-utenti aħħarin 

għandhom ikunu liberi li jiftiehmu ma' fornituri 

ta' servizzi ta' aċċess għall-internet fuq tariffi 

għal volumi u veloċitajiet speċifiċi tad-data tas-

servizz ta' aċċess għall-internet. Tali ftehimiet, 

kif ukoll kwalunkwe prattiki kummerċjali ta' 

fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet, 

ma għandhomx jillimitaw l-eżerċizzju ta' dawk 

id-drittijiet u b'hekk jiġu evitati d-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar is-

salvagwardja tal-aċċess għal internet miftuħ. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħra għandu jkollhom is-setgħa li 

jintervjenu kontra ftehimiet jew prattiki 

kummerċjali li jwasslu għal sitwazzjonijiet fejn 

l-għażla tal-utenti aħħarin, fil-prattika, 

titnaqqas b'mod materjali. L-awtoritajiet 

kompetenti regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħrajn għandhom, bħala parti mill-

funzjoni tagħhom ta' monitoraġġ u infurzar, 

jiġu meħtieġa jintervjenu meta l-ftehimiet jew 

il-prattiki kummerċjali jwasslu biex l-essenza 

tad-drittijiet tal-utenti aħħarin tiddgħajjef. 
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jiġu meħtieġa jintervjenu meta l-ftehimiet jew 

il-prattiki kummerċjali jwasslu biex l-essenza 

tad-drittijiet tal-utenti aħħarin tiddgħajjef. 

Or. en 

 

Ġustifikazzjoni 

Dan jerġa’ jagħmel it-test konformi mal-ewwel qari tal-Parlament, ara l-Premessi 47 sa 49 u l-

Artikoli 23(5) u 24. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(9) L-objettiv ta' ġestjoni raġonevoli tat-

traffiku hu li jsir kontribut għal użu effiċjenti 

ta' riżorsi tan-netwerk u għal ottimizzazzjoni 

tal-kwalità globali tat-trasmissjoni b'reazzjoni 

għar-rekwiżiti tal-kwalità teknika 

oġġettivament differenti tas-servizz ta' 

kategoriji speċifiċi ta' traffiku, u għaldaqstant 

tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 

trasmessi . Il-miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-

traffiku li jiġu applikati mill-fornituri ta' 

servizzi ta' aċċess għall-internet għandhom 

ikunu trasparenti, nondiskriminatorji u 

proporzjonati, u ma għandhomx ikunu bbażati 

fuq konsiderazzjonijiet kummerċjali. Ir-

rekwiżit li l-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku 

jkunu nondiskriminatorji ma jeskludix li, bil-

għan li tiġi ottimizzata l-kwalità globali tat-

trasmissjoni, il-fornituri tas-servizzi ta' aċċess 

għall-internet jimplimentaw miżuri ta' ġestjoni 

tat-traffiku li jagħmlu differenza bejn 

kategoriji oġġettivament differenti ta' traffiku. 

Bil-għan li jiġu ottimizzati l-kwalità globali u 

l-esperjenza tal-utent, kwalunkwe 

differenzjazzjoni ta' dan it-tip għandha tiġi 

permessa biss abbażi ta' rekwiżiti 

oġġettivament differenti għall-kwalità teknika 

tas-servizz (pereżempju, f'termini ta' latenza, 

jitter, telfien ta' pakketti, u wisa' tal-band) tal-

kategoriji speċifiċi tat-traffiku, u mhux abbażi 

ta' konsiderazzjonijiet kummerċjali. Tali miżuri 

(9) L-objettiv ta' ġestjoni raġonevoli tat-

traffiku hu li jsir kontribut għal użu effiċjenti 

ta' riżorsi tan-netwerk u għal ottimizzazzjoni 

tal-kwalità globali tat-trażmissjoni b'reazzjoni 

għar-rekwiżiti oġġettivi ta' traffiku, u 

għaldaqstant tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u 

s-servizzi trasmessi . Il-miżuri raġonevoli ta' 

ġestjoni tat-traffiku li jiġu applikati mill-

fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet 

għandhom ikunu trasparenti, 

nondiskriminatorji u proporzjonati, u ma 

għandhomx ikunu bbażati fuq 

konsiderazzjonijiet kummerċjali. Ir-rekwiżit li 

l-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku jkunu 

nondiskriminatorji ma jeskludix li, bil-għan li 

tiġi ottimizzata l-kwalità globali tat-

trażmissjoni, il-fornituri tas-servizzi ta' aċċess 

għall-internet jimplimentaw miżuri ta' ġestjoni 

tat-traffiku Bil-għan li jiġu ottimizzati l-kwalità 

globali u l-esperjenza tal-utent, kwalunkwe 

miżura tal-ġestjoni tat-traffiku għandha tiġi 

permessa biss abbażi ta' rekwiżiti 

oġġettivament differenti (pereżempju, f'termini 

ta' latenza, jitter, telfien ta' pakketti, u wisa' tal-

band), u mhux abbażi ta' konsiderazzjonijiet 

kummerċjali. Tali miżuri għandhom ikunu 

proporzjonati fir-rigward tal-għan tal-ġestjoni 

tan-netwerk speċifiku in kwistjoni. Tali miżuri 

m'għandhomx jinżammu aktar fit-tul minn dak 
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ta' differenzjazzjoni għandhom ikunu 

proporzjonati fir-rigward tal-għan ta' 

ottimizzazzjoni tal-kwalità globali u 

għandhom jittrattaw it-traffiku ekwivalenti bl-

istess mod. Tali miżuri m'għandhomx 

jinżammu aktar fit-tul minn dak li jkun 

meħtieġ. 

li jkun meħtieġ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda proposta tagħmel il-premessa konformi mal-Artikolu 3(3)(c) miftiehem fit-trialogu. Hija 

tirrifletti s-sens kemm tal-proposta inizjali għall-Artikolu 23.5 tal-Kummissjoni kif ukoll l-emenda 

adottata mill-Parlament għall-istess Artikolu. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(15) It-tielet, miżuri li jmorru lil hinn minn tali 

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku 

jistgħu wkoll ikunu meħtieġa għall-

prevenzjoni tal-konġestjoni imminenti tan-

netwerk, jiġifieri sitwazzjonijiet fejn tkun ser 

isseħħ konġestjoni, u biex itaffu l-effetti tal-

konġestjoni tan-netwerk, fejn tali konġestjoni 

sseħħ biss temporanjament jew f'ċirkostanzi 

eċċezzjonali. Il-prinċipju tal-proporzjonalità 

jeħtieġ li l-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku 

bbażati fuq dik l-eċċezzjoni jittrattaw il-

kategoriji ekwivalenti tat-traffiku bl-istess 

mod. Il-konġestjoni temporanja għandha 

tinftiehem li tirreferi għal sitwazzjonijiet 

speċifiċi fuq perijodu ta' żmien qasir, fejn żieda 

f'daqqa fin-numru ta' utenti minbarra l-utenti 

regolari, jew żieda f'daqqa fid-domanda għal 

kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi tista' tfawwar il-kapaċità ta' 

trasmissjoni ta' xi elementi tan-netwerk u l-

bqija tan-netwerk issir inqas reattiva. 

Konġestjoni temporanja tista' sseħħ 

speċjalment f'netwerks mobbli, li huma 

soġġetti għal kondizzjonijiet aktar varjabbli, 

bħal ostakli fiżiċi, inqas kopertura fuq ġewwa, 

jew numru varjabbli ta' utenti attivi bi bdil fil-

pożizzjoni. Filwaqt li jista' jkun prevedibbli li 

tali konġestjoni temporanja tista' sseħħ minn 

żmien għal żmien f'ċerti punti fin-netwerk, 

b'tali mod li ma tistax titqies bħala 

(15) It-tielet, miżuri li jmorru lil hinn minn tali 

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku 

jistgħu wkoll ikunu meħtieġa jtaffu l-effetti tal-

konġestjoni tan-netwerk, fejn tali konġestjoni 

sseħħ biss temporanjament jew f'ċirkostanzi 

eċċezzjonali. Il-prinċipju tal-proporzjonalità 

jeħtieġ li l-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku 

bbażati fuq dik l-eċċezzjoni jittrattaw il-

kategoriji ekwivalenti tat-traffiku bl-istess 

mod. Il-konġestjoni temporanja għandha 

tinftiehem li tirreferi għal sitwazzjonijiet 

speċifiċi fuq perijodu ta' żmien qasir, fejn żieda 

f'daqqa fin-numru ta' utenti minbarra l-utenti 

regolari, jew żieda f'daqqa fid-domanda għal 

kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi tista' tfawwar il-kapaċità ta' 

trażmissjoni ta' xi elementi tan-netwerk u l-

bqija tan-netwerk issir inqas reattiva. 

Konġestjoni temporanja tista' sseħħ 

speċjalment f'netwerks mobbli, li huma 

soġġetti għal kondizzjonijiet aktar varjabbli, 

bħal ostakli fiżiċi, inqas kopertura fuq ġewwa, 

jew numru varjabbli ta' utenti attivi bi bdil fil-

pożizzjoni. Filwaqt li jista' jkun prevedibbli li 

tali konġestjoni temporanja tista' sseħħ minn 

żmien għal żmien f'ċerti punti fin-netwerk, 

b'tali mod li ma tistax titqies bħala 

eċċezzjonali, din ma tistax isseħħ daqshekk 

sspiss jew għal perijodi li tant ikunu estensivi li 

l-espansjoni tal-kapaċità tkun ekonomikament 



 

AM\1076750MT.doc  PE570.903 

MT Magħquda fid-diversità MT 

eċċezzjonali, din ma tistax isseħħ daqshekk 

sspiss jew għal perijodi li tant ikunu estensivi li 

l-espansjoni tal-kapaċità tkun ekonomikament 

ġustifikata. Il-konġestjoni eċċezzjonali 

għandha tinftiehem li tirreferi għal 

sitwazzjonijiet imprevedibbli u inevitabbli ta’ 

konġestjoni, kemm fin-netwerks mobbli kif 

ukoll f'dawk fissi. Kawżi possibbli ta' dawk is-

sitwazzjonijiet jinkludu ħsara teknika bħal 

nuqqas ta' disponibbiltà fis-servizz minħabba 

kejbils miksurin jew elementi oħrajn tal-

infrastruttura, bidliet mhux mistennija fir-

routing tat-traffiku jew żidiet kbar fit-traffiku 

tan-netwerk minħabba emerġenza jew 

sitwazzjonijiet oħrajn lil hinn mill-kontroll tal-

fornitur ta' servizz ta' aċċess għall-internet. 

Dawn il-problemi fil-konġestjoni x’aktarx li 

ma jkunux frekwenti iżda jistgħu jkunu gravi, u 

mhux neċessarjament ikunu għal tul ta' żmien 

qasir. Il-ħtieġa li jiġu applikati miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku li jmorru lil hinn mill-

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku 

sabiex jiġu evitati jew mitigati l-effetti ta' 

konġestjoni temporanja jew eċċezzjonali tan-

netwerk, ma għandhiex tagħti lill-fornituri tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet il-possibbiltà li 

jevadu l-projbizzjoni ġenerali li jimblukkaw, 

inaqqsu l-veloċità, ibiddlu, jirrestrinġu, 

jinterferixxu, jiddegradaw jew jiddiskriminaw 

bejn kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi, jew kategoriji speċifiċi tagħhom. 

Konġestjoni tan-netwerk rikorrenti u aktar 

dejjiema li la tkun eċċezzjonali u lanqas 

temporanja ma għandhiex tibbenefika minn dik 

l-eċċezzjoni iżda għandha pjuttost tiġi trattata 

permezz ta' espansjoni tal-kapaċità tan-

netwerk. 

ġustifikata. Il-konġestjoni eċċezzjonali 

għandha tinftiehem li tirreferi għal 

sitwazzjonijiet imprevedibbli u inevitabbli ta’ 

konġestjoni, kemm fin-netwerks mobbli kif 

ukoll f'dawk fissi. Kawżi possibbli ta' dawk is-

sitwazzjonijiet jinkludu ħsara teknika bħal 

nuqqas ta' disponibbiltà fis-servizz minħabba 

kejbils miksurin jew elementi oħrajn tal-

infrastruttura, bidliet mhux mistennija fir-

routing tat-traffiku jew żidiet kbar fit-traffiku 

tan-netwerk minħabba emerġenza jew 

sitwazzjonijiet oħrajn lil hinn mill-kontroll tal-

fornitur ta' servizz ta' aċċess għall-internet. 

Dawn il-problemi fil-konġestjoni x’aktarx li 

ma jkunux frekwenti iżda jistgħu jkunu gravi, u 

mhux neċessarjament ikunu għal tul ta' żmien 

qasir. Il-ħtieġa li jiġu applikati miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku li jmorru lil hinn mill-

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku 

sabiex jiġu evitati jew mitigati l-effetti ta' 

konġestjoni temporanja jew eċċezzjonali tan-

netwerk, ma għandhiex tagħti lill-fornituri tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet il-possibbiltà li 

jevadu l-projbizzjoni ġenerali li jimblukkaw, 

inaqqsu l-veloċità, ibiddlu, jirrestrinġu, 

jinterferixxu, jiddegradaw jew jiddiskriminaw 

bejn kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi, jew kategoriji speċifiċi tagħhom. 

Konġestjoni tan-netwerk rikorrenti u aktar 

dejjiema li la tkun eċċezzjonali u lanqas 

temporanja ma għandhiex tibbenefika minn dik 

l-eċċezzjoni iżda għandha pjuttost tiġi trattata 

permezz ta' espansjoni tal-kapaċità tan-

netwerk. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tagħmel it-test konformi mal-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari (Artikolu 23(5)). 

Għandu jiġi nnutat li la l-proposta tal-Kummissjoni u lanqas it-test fl-ewwel qari tal-Parlament ma 

għandhom referenza għal “konġestjoni imminenti”.  
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 16 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(16) Hemm domanda min-naħa tal-fornituri 

tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 

biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta' 

komunikazzjoni elettronika li mhumiex 

servizzi ta' aċċess għall-internet, li għalihom 

ikunu meħtieġa livelli speċifiċi ta' kwalità, li 

mhumiex garantiti mis-servizzi ta' aċċess 

għall-internet.  Dawn il-livelli speċifiċi ta' 

kwalità huma, pereżempju, meħtieġa minn xi 

servizzi li jwieġbu għal interess pubbliku jew 

minn xi servizzi ta' komunikazzjoni ġodda 

minn magna għal oħra. Il-fornituri tal-

komunikazzjoni elettronika għall-pubbliku, 

inklużi l-fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet, u l-fornituri ta' kontenut, 

applikazzjonijiet u servizzi għandhom ikunu 

liberi li joffru servizzi għajr servizzi ta' aċċess 

għall-internet li jiġu ottimizzati għal kontenut, 

applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew 

taħlita tagħhom, meta l-ottimizzazzjoni tkun 

meħtieġa sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi 

għal livell speċifiku ta' kwalità. L-awtoritajiet 

regolatorji nazzjonali għandhom jivverifikaw 

jekk u sa fejn tali ottimizzazzjoni tkun 

oġġettivament meħtieġa biex tiġi żgurata 

karatteristika ewlenija waħda jew iktar tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi u 

biex l-utenti aħħarin ikunu jistgħu jingħataw 

garanzija tal-kwalità korrispondenti, pjuttost 

(16) Hemm domanda min-naħa tal-fornituri 

tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 

biex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi ta' 

komunikazzjoni elettronika li mhumiex 

servizzi ta' aċċess għall-internet, li għalihom 

ikunu meħtieġa livelli speċifiċi ta' kwalità, li 

ma jistgħux jiġu pprovduti mis-servizzi ta' 

aċċess għall-internet. Dawn il-livelli speċifiċi 

ta' kwalità huma, pereżempju, essenzjali biex 

joperaw xi servizzi li jwieġbu għal interess 

pubbliku jew xi servizzi ta' komunikazzjoni 

ġodda minn magna għal oħra. Il-fornituri tal-

komunikazzjoni elettronika għall-pubbliku, 

inklużi l-fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet, u l-fornituri ta' kontenut, 

applikazzjonijiet u servizzi għandhom ikunu 

liberi li joffru tali servizzi għajr servizzi ta' 

aċċess għall-internet li jiġu ottimizzati għal 

kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi, jew taħlita tagħhom, meta l-

ottimizzazzjoni tkun essenzjali sabiex jiġu 

sodisfatti r-rekwiżiti tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet jew is-servizzi għal livell 

speċifiku ta' kwalità. L-awtoritajiet regolatorji 

nazzjonali għandhom jivverifikaw jekk u sa 

fejn tali ottimizzazzjoni tkun oġġettivament 

meħtieġa biex jiġi żgurat it-tħaddim tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi, 

pjuttost milli jingħataw biss prijorità ġenerali 

fuq kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
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milli jingħataw biss prijorità ġenerali fuq 

kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

komparabbli disponibbli permezz tas-servizz 

tal-aċċess għall-internet u b'hekk jiġu evitati d-

dispożizzjonijiet dwar il-miżuri ta' ġestjoni tat-

traffiku li japplikaw għas-servizzi ta' aċċess 

għall-internet. 

komparabbli disponibbli permezz tas-servizz 

tal-aċċess għall-internet u b'hekk jiġu evitati d-

dispożizzjonijiet dwar il-miżuri ta' ġestjoni tat-

traffiku li japplikaw għas-servizzi ta' aċċess 

għall-internet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda ġġib lura parzjalment il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari. Ara l-Artikolu 23(5) u l-

Artikolu 24(1). 



 

AM\1076750MT.doc  PE570.903 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

21.10.2015 A8-0300/7 

Emenda  7 

Michel Reimon 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

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

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

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(17) Sabiex jiġi evitat li l-forniment ta' tali 

servizzi oħra jkollhom impatt negattiv fuq id-

disponibbiltà jew il-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet tal-utenti 

aħħarin, għandha tiġi żgurata biżżejjed 

kapaċità. Il-fornituri ta' komunikazzjoni 

elettronika għall-pubbliku, inklużi l-fornituri ta' 

servizzi ta' aċċess għall-internet ma 

għandhomx, għalhekk, joffru servizzi oħrajn ta' 

dan it-tip, jew jikkonkludu ftehimiet 

korrispondenti mal-fornituri tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet jew is-servizzi li jiffaċilitaw 

dawn it-tip ta' servizzi oħra, ħlief jekk il-

kapaċità tan-netwerk tkun biżżejjed għall-għoti 

tagħhom flimkien ma' kwalunkwe servizz ta' 

aċċess għall-internet ipprovdut. Id-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar il-

ħarsien ta' aċċess għal internet miftuħ ma 

għandhomx jiġu evitati permezz ta' servizzi 

oħra li jistgħu jintużaw jew jiġu offruti bħala 

sostitut għal servizzi tal-aċċess għall-internet. 

Madankollu, is-sempliċi fatt li s-servizzi 

korporattivi bħan-netwerks privati virtwali 

jistgħu wkoll jagħtu aċċess għall-internet ma 

għandux iwassal li dawn jitqiesu bħala 

sostituzzjoni tas-servizzi ta' aċċess għall-

internet dment li l-għoti ta' tali aċċess għall-

internet minn fornitur tal-komunikazzjoni 

elettronika lill-pubbliku jikkonforma mal-

Artikolu 3(1) sa (4) ta' dan ir-Regolament u 

(17) Sabiex jiġi evitat li l-forniment ta' tali 

servizzi oħra jkollhom impatt negattiv fuq id-

disponibbiltà jew il-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet tal-utenti 

aħħarin, għandha tiġi żgurata biżżejjed 

kapaċità. Il-fornituri ta' komunikazzjoni 

elettronika għall-pubbliku, inklużi l-fornituri ta' 

servizzi ta' aċċess għall-internet ma 

għandhomx, għalhekk, joffru servizzi oħrajn ta' 

dan it-tip, jew jikkonkludu ftehimiet 

korrispondenti mal-fornituri tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet jew is-servizzi li jiffaċilitaw 

dawn it-tip ta' servizzi oħra, ħlief jekk il-

kapaċità tan-netwerk tkun biżżejjed għall-għoti 

tagħhom flimkien ma' kwalunkwe servizz ta' 

aċċess għall-internet ipprovdut. Id-

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament dwar il-

ħarsien ta' aċċess għal internet miftuħ ma 

għandhomx jiġu evitati permezz ta' servizzi 

oħra li jistgħu jintużaw jew jiġu offruti bħala 

sostitut għal servizzi tal-aċċess għall-internet 

jew għal kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi disponibbli b’servizzi tal-aċċess għall-

internet. Madankollu, is-sempliċi fatt li s-

servizzi korporattivi bħan-netwerks privati 

virtwali jistgħu wkoll jagħtu aċċess għall-

internet ma għandux iwassal li dawn jitqiesu 

bħala sostituzzjoni tas-servizzi ta' aċċess għall-

internet dment li l-għoti ta' tali aċċess għall-

internet minn fornitur tal-komunikazzjoni 
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għalhekk ma jistax jitqies bħala evażjoni ta' 

dawk id-dispożizzjonijiet. L-għoti ta' tali 

servizzi għajr is-servizzi ta' aċċess għall-

internet ma għandux ikun għad-detriment tad-

disponibbiltà u l-kwalità ġenerali tas-servizzi 

ta' aċċess għall-internet għall-utenti aħħarin . 

F'netwerks mobbli, hu aktar diffiċli li jiġu 

antiċipati l-volumi tat-traffiku f'ċellula tar-

radju partikolari minħabba n-numru varjabbli 

ta' utenti aħħarin attivi, u għal din ir-raġuni, 

f'ċirkostanzi imprevedibbli, jista' jseħħ impatt 

fuq il-kwalità tas-servizz ta' aċċess għall-

internet għall-utenti aħħarin. 

elettronika lill-pubbliku jikkonforma mal-

Artikolu 3(1) sa (4) ta' dan ir-Regolament u 

għalhekk ma jistax jitqies bħala evażjoni ta' 

dawk id-dispożizzjonijiet. L-għoti ta' tali 

servizzi għajr is-servizzi ta' aċċess għall-

internet ma għandux ikun għad-detriment tad-

disponibbiltà u l-kwalità ġenerali tas-servizzi 

ta' aċċess għall-internet għall-utenti aħħarin . 

F'netwerks mobbli, hu aktar diffiċli li jiġu 

antiċipati l-volumi tat-traffiku f'ċellula tar-

radju partikolari minħabba n-numru varjabbli 

ta' utenti aħħarin attivi, u għal din ir-raġuni, 

f'ċirkostanzi imprevedibbli, jista' jseħħ impatt 

fuq il-kwalità tas-servizz ta' aċċess għall-

internet għall-utenti aħħarin. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda ġġib lura l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari (ara l-Artikolu 2(15), l-

Artikolu 23(5) u l-Artikolu 24(1)). 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1a (ġdid) 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

  (1a) “newtralità tan-net” tfisser il-prinċipju li 

skontu t-traffiku kollu tal-internet jiġi ttrattat 

b’mod ugwali, mingħajr diskriminazzjoni, 

restrizzjoni jew interferenza, b’mod 

indipendenti minn min jibagħtu, minn min 

jirċevih, it-tip, il-kontenut, it-tagħmir, is-

servizz jew l-applikazzjoni tiegħu;  
 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda ġġib lura l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari tal-Artikolu 2. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(2) "servizz tal-aċċess għall-internet" tfisser 

servizz tal-komunikazzjoni elettronika 

disponibbli għall-pubbliku li jipprovdi 

konnettività mal-internet, u allura konnettività 

bejn kull punt finali virtwali tal-internet, 

irrispettivament mit-teknoloġiji jew it-tagħmir 

terminali tan-netwerk użati; 

(2) “servizz tal-aċċess għall-internet” tfisser 

servizz tal-komunikazzjoni elettronika 

disponibbli għall-pubbliku li jipprovdi 

konnettività mal-internet skont il-prinċipju 

tan-newtralità tan-net, u allura konnettività 

bejn kull punt finali virtwali tal-internet, 

irrispettivament mit-teknoloġiji jew it-tagħmir 

terminali tan-netwerk użati; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda ġġib lura l-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari tal-Artikolu 2. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 2  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. Ftehimiet bejn fornituri ta' servizzi ta' aċċess 

għall-internet u utenti aħħarin dwar 

kondizzjonijiet kummerċjali u tekniċi u l-

karatteristiċi ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet bħall-prezz, il-volumi jew il-veloċità 

tad-data, u kwalunkwe prattika kummerċjali 

mwettqa mill-fornituri ta' servizzi ta' aċċess 

għall-internet, ma għandhomx jillimitaw l-

eżerċizzju tad-drittijiet tal-utenti aħħarin 

stipulati fil-paragrafu 1. 

2. Ftehimiet bejn fornituri ta' servizzi ta' aċċess 

għall-internet u utenti aħħarin dwar 

kondizzjonijiet kummerċjali u tekniċi u l-

karatteristiċi ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet bħall-prezz, il-volumi jew il-veloċità 

tad-data, u kwalunkwe prattika kummerċjali 

mwettqa mill-fornituri ta' servizzi ta' aċċess 

għall-internet, ma għandhomx jillimitaw l-

eżerċizzju tad-drittijiet tal-utenti aħħarin 

stipulati fil-paragrafu 1. Dan il-paragrafu 

m’għandux iżomm lill-Istati Membri milli 

jadottaw regolamenti addizzjonali fir-rigward 

tal-prattiki li jeżentaw ċerti kontenut, 

applikazzjonijiet, jew servizzi jew kategoriji 

tagħhom mil-limiti fuq id-data. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tipprova takkomoda l-pożizzjonijiet differenti tat-tliet istituzzjonijiet u tirrifletti l-

intenzjoni tal-leġiżlaturi. Din l-emenda tiċċara l-pożizzjoni miftiehma fit-trialogi informali. 

 

 

 


