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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 għalhekk ma 
jistax jitqies bħala evażjoni ta' dawk id-
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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.

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 
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f'ċirkostanzi imprevedibbli, jista' jseħħ 
impatt fuq il-kwalità tas-servizz ta' aċċess 
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F'netwerks mobbli, ma għandux jitqies li l-
kwalità ġenerali tas-servizz ta' aċċess għall-
internet għall-utenti aħħarin qed iġġarrab 
ħsara fejn l-impatt negattiv aggregat tas-
servizzi għajr is-servizzi ta' aċċess għall-
internet ikun inevitabbli, minimu u limitat 
għal tul ta' żmien qasir. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jiżguraw 
li l-fornituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku jikkonformaw ma' dak ir-
rekwiżit. F'dan ir-rigward, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jivvalutaw 
l-impatt fuq id-disponibbiltà u l-kwalità 
ġenerali tas-servizzi ta' aċċess għall-
internet billi janalizzaw, fost l-oħrajn, il-
parametri tal-kwalità tas-servizz (bħal 
latenza, jitter, telfien ta' pakketti), il-livelli 
u l-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk, il-
veloċitajiet attwali versus dawk riklamati, 
il-prestazzjoni tas-servizzi ta' aċċess għall-
internet meta imqabbla ma' servizzi oħra 
għajr servizzi ta' aċċess għall-internet, u l-
kwalità kif perċepita mill-utenti aħħarin.
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Or. en

Ġustifikazzjoni:

Din tikkonforma din il-premessa mal-emendi għall-Premessa 16.
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