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Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-ewwel subparagrafu ma għandux jipprevjeni 

lill-fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet 

milli jimplimentaw miżuri raġonevoli ta' 

ġestjoni tat-traffiku. Sabiex jitqiesu raġonevoli, 

dawn il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, 

nondiskriminatorji u proporzjonati, u ma 

għandhomx ikunu msejsa fuq 

kunsiderazzjonijiet kummerċjali iżda fuq 

rekwiżiti oġġettivament differenti għall-

kwalità teknika tas-servizz ta' kategoriji 

speċifiċi tat-traffiku. Miżuri bħal dawn 

m'għandhomx jissorveljaw il-kontenut 

speċifiku u ma għandhomx jinżammu għal 

aktar żmien milli jkun meħtieġ. 

L-ewwel subparagrafu ma għandux jipprevjeni 

lill-fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet 

milli jimplimentaw miżuri raġonevoli ta' 

ġestjoni tat-traffiku. Sabiex jitqiesu raġonevoli, 

dawn il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, 

nondiskriminatorji u proporzjonati, u ma 

għandhomx ikunu msejsa fuq 

kunsiderazzjonijiet kummerċjali. Miżuri bħal 

dawn m'għandhomx jissorveljaw il-kontenut 

speċifiku u ma għandhomx jinżammu għal 

aktar żmien milli jkun meħtieġ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan jerġa’ jġib kif kienet il-pożizzjoni tal-Parlament fl-ewwel qari għall-Artikolu 23(5) u l-

Premessa 47. 
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Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt c  

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(c) tiġi pprevenuta konġestjoni imminenti tan-

netwerk u jittaffew l-effetti ta' konġestjoni 

eċċezzjonali jew temporanja tan-netwerk, 

sakemm il-kategoriji ekwivalenti tat-traffiku 

jiġu trattati bl-istess mod, 

(c) jiġu evitati jew mitigati l-effetti ta’ 

konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja fin-

netwerk sakemm il-kategoriji ekwivalenti tat-

traffiku jiġu trattati bl-istess mod. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Hija terġa’ ġġib kif kienet it-test tal-Parlament fl-ewwel qari. Ara l-Artikolu 23(5)(d), u taċċetta l-

kompromess mal-Kunsill biex tersaq lejn “eċċezzjonali jew temporanju”. 
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10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. Il-fornituri tal-komunikazzjoni elettronika 

lill-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 jitħaddmu bl-aħjar mod għal 

kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi, jew taħlita tagħhom, meta t-tħaddim 

bl-aħjar mod ikun meħtieġ sabiex jitħarsu r-

rekwiżiti tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew 

is-servizzi għal livell speċifiku ta' kwalità. 

5. 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 li ma 

jistgħux jiġu offruti permezz ta’ servizzi ta' 

aċċess għall-internet li jitħaddmu bl-aħjar mod 

għal kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi, jew taħlita tagħhom, meta t-tħaddim 

bl-aħjar mod ikun meħtieġ sabiex jitħarsu r-

rekwiżiti tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew 

is-servizzi għal livell speċifiku ta' kwalità. Il-

fornituri tal-aċċess għall-internet lill-utenti 

finali m'għandhomx jiddiskriminaw bejn 

servizzi u applikazzjonijiet funzjonalment 

ekwivalenti. 

Il-fornituri ta' komunikazzjoni elettronika lill-

pubbliku, inklużi l-fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet, jistgħu joffru jew 

jiffaċilitaw servizzi bħal dawn biss jekk il-

kapaċità tan-netwerk tkun biżżejjed biex jiġu 

pprovduti flimkien ma' kwalunkwe servizz ta' 

aċċess għall-internet ipprovdut. Servizzi bħal 

dawn ma għandhomx ikunu jistgħu jintużaw 

jew jiġu offruti bħala sostitut għal servizzi ta' 

aċċess għall-internet, u ma għandhomx ikunu 

jagħmlu ħsara lid-disponibbiltà jew il-kwalità 

ġenerali tas-servizzi ta' aċċess għall-internet 

għall-utenti aħħarin. 

Il-fornituri ta' komunikazzjoni elettronika lill-

pubbliku, inklużi l-fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet, jistgħu joffru jew 

jiffaċilitaw servizzi bħal dawn biss jekk il-

kapaċità tan-netwerk tkun biżżejjed biex jiġu 

pprovduti flimkien ma' kwalunkwe servizz ta' 

aċċess għall-internet ipprovdut. Servizzi bħal 

dawn ma għandhomx ikunu jistgħu jintużaw 

jew jiġu offruti bħala sostitut għal servizzi ta' 

aċċess għall-internet jew kontenut, 

applikazzjonijiet jew servizzi disponibbli 

b’servizzi ta’ aċċess għall-internet, u ma 

għandhomx ikunu jagħmlu ħsara lid-
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disponibbiltà jew il-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet għall-utenti 

aħħarin. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrifletti l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew riflessa fil-Premessa 49, l-Artikolu 2(15) 

u l-Artikolu 23(2). 

 

 

 


