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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Ir-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iżgurar tal-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut onlajn fis-suq intern huwa komponent essenzjali biex 

jiġi żgurat il-ħolqien effettiv tas-suq uniku diġitali u biex tiġi stabbilita bażi soda għal unjoni 

diġitali fl-Unjoni Ewropea. 

Bħala regolament, hu se jimponi obbligu vinkolanti fuq l-Istati Membri kollha, mid-data tad-

dħul fis-seħħ tiegħu, biex jiġu armonizzati l-proċeduri fil-qasam li huma responsabbli għalih, 

jagħti lill-utenti aċċess transkonfinali fl-UE kollha għas-servizzi tal-kontenut li għalihom 

iffirmaw kuntratti fl-Istat Membru ta' residenza tagħhom. Huwa jestendi wkoll il-ħila tal-

fornituri li jipprovdu servizzi li għalihom ikunu ġew ikkuntrattati fi Stat Membru wieħed fi 

ħdan l-UE kollha kemm hi. 

Barra milli jiddefinixxi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti fil-proċess li tiġi żgurata l-

portabbiltà, ir-regolament jistabbilixxi wkoll id-definizzjonijiet fundamentali kemm għal dan 

il-proċess kif ukoll għall-iżvilupp tal-unjoni diġitali. 

Din l-opinjoni għandha l-għan li twettaq titjib u tikkjarifika għadd ta' punti kif stabbilit hawn 

taħt.  

Kontenut kopert 

Il-kontenut kopert b'dan ir-regolament jinkludi l-kontenut u s-servizzi onlajn bħal mużika, 

logħob, films, programmi ta' divertiment u avvenimenti sportivi, li għandhom ikunu 

aċċessibbli mhux biss fl-Istat Membru ta' residenza tal-abbonati iżda wkoll fejn ikunu preżenti 

temporanjament fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni. Iż-żieda ta' logħob ta' divertiment bħala 

mira tar-regolament għandha l-għan li ssaħħaħ il-bażi għall-implimentazzjoni tiegħu.        

Distinzjoni bejn il-ħlas għas-servizzi u l-ħlas tat-tariffi tal-liċenzji 

Xi Stati Membri għandhom sistema ta' tariffi għall-aċċess għall-kontenut onlajn tas-servizzi 

ta' interess ġenerali. Il-ħlas tat-tariffi, b'mod partikolari tariffi tal-liċenzji tat-televiżjoni, 

m'għandux jiġi kkunsidrat bħala ħlas ta' flus. 

Garanzija li l-fornituri jintrabtu bil-kundizzjonijiet kuntrattwali stabbiliti sa mid-data 

tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-regolament 

Sabiex jiġi żgurat li l-portabbiltà kif previst minn dan ir-regolament ma tkunx tista' tiġi 

soġġetta għal modifiki li jirriżultaw minn bidliet kuntrattwali unilaterali, l-obbligu li tiġi 

żgurata portabbiltà ser ikun obbligatorju, li jfisser li l-partijiet ma jistgħux jeskluduh, 

jidderogaw minnu jew ivarjaw l-effetti tiegħu, kemm jekk b'kuntratt kif ukoll b'mod 

unilaterali mill-fornitur tas-servizz.   Barra minn hekk, il-fornituri u d-detenturi tad-drittijiet 

rilevanti għall-forniment tas-servizzi tal-kontenut onlajn m'għandhomx jitħallew jevitaw l-

applikazzjoni ta' dan ir-regolament minħabba l-għażla tad-dritt ta' pajjiż terz bħala d-dritt 

applikabbli għall-kuntratti ffirmati bejniethom jew għall-kuntratti bejn il-fornituri u l-

abbonati.   

Obbligu li tiġi pprovduta informazzjoni dwar il-kwalità tas-servizz 
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Fejn il-kwalità tal-aċċess onlajn magħżula minn abbonat filwaqt li temporanjament ikun 

preżenti fi Stat Membru ieħor ma tippermettix lill-fornitur jiggarantixxi l-istess kwalità tas-

servizz, il-fornitur m'għandux ikun responsabbli għal din is-sitwazzjoni, iżda għandu jinforma 

lill-konsumatur dwar it-tnaqqis possibbli fil-kwalità tas-servizz. Jekk ikun hemm ftehim dwar 

il-kwalità tar-referenza garantita, il-fornitur se jkun marbut b'dak il-ftehim u ma jistax jitlob 

aktar ħlas għaliha mingħand l-abbonat.  

Definizzjoni ta' abbonat 

Issir kjarifika li tgħid li l-ħlas ta' flus mhuwiex il-fattur determinanti fid-definizzjoni ta' 

abbonat.  

Definizzjoni ta' konsumatur 

Id-definizzjoni ta' konsumatur hija estiża biex tkopri persuni ġuridiċi, bil-kundizzjoni li qed 

jaġixxu għal finijiet li huma barra mill-mestier, in-negozju, is-sengħa jew il-professjoni 

tagħhom. 

Definizzjoni ta' Stat Membru ta' residenza 

Id-definizzjoni ta' Stat Membru ta' residenza hija msaħħa sabiex din tfisser l-Istat fejn l-

abbonat ikollu r-residenza abitwali tiegħu, jew lejn fejn hu/hi jirritorna/tirritorna b'mod 

regolari wara li qatta'/qattgħet żmien f'pajjiż ieħor.   

Definizzjoni ta' temporanjament preżenti 

Il-karatteristika mhux permanenti assoċjata ma' din id-definizzjoni hija msaħħa.  

Verifika tal-Istat Membru ta' residenza tal-abbonat 

Huwa propost li l-verifika effettiva mill-fornitur tal-post ta' residenza tal-abbonat, fejn ma jsir 

ebda ħlas ta' flus, għandha ssir abbażi tal-post ta' residenza għal skopijiet ta' taxxa, karta tal-

identità jew dokument validu ieħor li jikkonferma r-residenza tal-abbonat.  

Newtralità teknoloġika 

Sabiex tiġi żgurata n-newtralità teknoloġika, il-konsumaturi għandu jkollhom il-libertà li 

jagħżlu t-tip ta' apparat jew teknoloġija minn dawk disponibbli fis-suq sabiex jaċċessaw il-

kontenut onlajn.  

Data tal-applikazzjoni 

Bħala perjodu ta' żmien raġonevoli, huwa propost li r-regolament għandu japplika minn 12-

il xahar mid-data tal-pubblikazzjoni tiegħu, fatt li ma jipprekludix lill-fornituri tas-servizz 

milli jiżguraw il-portabbiltà malli jkunu jistgħu jagħmlu dan skont ir-regolament ippubblikat. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet 

Legali, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin: 
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Emenda   1 

Proposta għal regolament 

Kunsiderazzjoni 1a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 -  wara li kkunsidraw il-Karta tad-

Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea, 

Ġustifikazzjoni 

Il-Karta hija r-referenza ġuridika essenzjali u tal-ogħla livell tagħna għall-protezzjoni u l-

privatezza tad-dejta personali, li min-naħa tagħhom huma kwistjoni bażika għal dan ir-

Regolament, u għaldaqstant trid tiġi kkwotata fil-"wara li kkunsidraw". 

 

Emenda  2 

Proposta għal regolament 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Peress li s-suq intern jikkonsisti 

f'żona mingħajr fruntieri interni li 

tiddependi, inter alia, fuq il-moviment 

ħieles tas-servizzi u l-persuni, għandu jiġi 

stipulat li l-konsumaturi għandhom ikunu 

jistgħu jużaw is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li joffru aċċess għal kontenut bħal 

mużika, logħob, films jew avvenimenti 

sportivi, mhux biss fl-Istat Membru 

tagħhom ta' residenza, iżda wkoll meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stati 

Membri oħra tal-Unjoni. Għalhekk, l-

ostakli li jfixklu l-aċċess u l-użu ta' dawn 

is-servizzi tal-kontenut onlajn 

transkonfinali għandhom jiġu eliminati. 

(1) Peress li s-suq intern jikkonsisti 

f'żona mingħajr fruntieri interni li 

tiddependi, inter alia, fuq il-moviment 

ħieles tas-servizzi u l-persuni, għandu jiġi 

stipulat li l-konsumaturi għandhom ikunu 

jistgħu jużaw is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li joffru aċċess għal kontenut bħal 

mużika, logħob, films, programmi ta' 

divertiment jew avvenimenti sportivi, 

mhux biss fl-Istat Membru tagħhom ta' 

residenza, iżda wkoll meta jkunu 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra tal-Unjoni. Għalhekk, l-ostakli li 

jfixklu l-aċċess u l-użu ta' dawn is-servizzi 

tal-kontenut onlajn transkonfinali 

għandhom jiġu eliminati kemm jista' jkun 

malajr, peress li aċċess mingħajr xkiel 

għall-konsumatur għas-servizzi tal-

kontenut awdjoviżiv onlajn madwar l-

Unjoni Ewropea kollha huwa essenzjali 

għal suq uniku diġitali li jiffunzjona 

tajjeb. 
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Emenda  3 

Proposta għal regolament 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) L-iżvilupp teknoloġiku li wassal 

għall-proliferazzjoni ta' tagħmir portabbli 

bħal tablets u smartphones jiffaċilita 

dejjem iktar l-użu tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn billi jipprovdi aċċess għalihom 

irrispettivament minn fejn jinsabu l-

konsumaturi. Hemm domanda dejjem 

akbar mill-konsumaturi għall-aċċess għall-

kontenut u għas-servizzi onlajn innovattivi, 

mhux biss f'pajjiżhom, iżda wkoll meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor tal-Unjoni. 

(2) L-iżvilupp teknoloġiku li wassal 

għall-proliferazzjoni ta' tagħmir portabbli 

bħal tablets u smartphones jiffaċilita 

dejjem iktar l-użu tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn billi jipprovdi aċċess għalihom 

irrispettivament minn fejn jinsabu l-

konsumaturi. Hemm domanda dejjem 

akbar mill-konsumaturi għall-aċċess għall-

kontenut u għas-servizzi onlajn innovattivi, 

mhux biss fl-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom, iżda wkoll meta jkunu 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor tal-Unjoni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal regolament 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-konsumaturi qegħdin jidħlu 

dejjem aktar f'arranġamenti kuntrattwali 

mal-fornituri tas-servizzi għall-forniment 

ta' servizzi tal-kontenut onlajn. 

Madankollu, il-konsumaturi li huma 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor tal-Unjoni ta' spiss ma jkunux jistgħu 

jaċċessaw u jużaw is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li jkunu akkwistaw id-dritt li jużaw 

f'pajjiżhom. 

(3) Il-konsumaturi qegħdin jidħlu 

dejjem aktar f'arranġamenti kuntrattwali, 

kemm imħallsa kif ukoll mhux, mal-

fornituri tas-servizzi għall-forniment ta' 

servizzi tal-kontenut onlajn. Madankollu, 

il-konsumaturi li huma temporanjament 

preżenti fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni ta' 

spiss ma jkunux jistgħu jaċċessaw u jużaw 

is-servizzi tal-kontenut onlajn li jkunu 

akkwistaw id-dritt li jużaw fl-Istat 

Membru tar-residenza tagħhom, li huwa 

kuntrarju għall-objettiv tas-Suq Uniku u 

għal żvilupp bla xkiel u effiċjenti tal-

Ekonomija Diġitali tal-UE. 

 

Emenda  5 

Proposta għal regolament 

Premessa 4 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Hemm numru ta' ostakli li jfixklu l-

forniment ta' dawn is-servizzi lill-

konsumaturi temporanjament preżenti fi 

Stat Membru ieħor. Ċerti servizzi onlajn 

jinkludu kontenut bħal mużika, logħob jew 

films li huma protetti bid-drittijiet tal-awtur 

u/jew drittijiet relatati skont il-liġijiet tal-

Unjoni. B'mod partikolari, l-ostakli għall-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn jirriżultaw mill-fatt li d-

drittijiet għat-trażmissjoni tal-kontenut 

protett bid-drittijiet tal-awtur u/jew 

drittijiet relatati bħax-xogħlijiet 

awdjoviżivi ta' spiss jiġu lliċenzjati fuq 

bażi territorjali, kif ukoll mill-fatt li l-

fornituri tas-servizzi onlajn jistgħu jagħżlu 

li jservu swieq speċifiċi biss. 

(4) Hemm numru ta' ostakli li jfixklu l-

forniment ta' dawn is-servizzi lill-

konsumaturi temporanjament preżenti fi 

Stat Membru ieħor. Ċerti servizzi onlajn 

jinkludu kontenut bħal mużika, logħob, 

programmi ta' divertiment jew films li 

huma protetti bid-drittijiet tal-awtur u/jew 

drittijiet relatati skont il-liġijiet tal-Unjoni. 

B'mod partikolari, l-ostakli għall-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn jirriżultaw mill-fatt li d-

drittijiet għat-trażmissjoni tal-kontenut 

protett bid-drittijiet tal-awtur u/jew 

drittijiet relatati bħax-xogħlijiet 

awdjoviżivi ta' spiss jiġu lliċenzjati fuq 

bażi territorjali, kif ukoll mill-fatt li l-

fornituri tas-servizzi onlajn jistgħu jagħżlu 

li jservu swieq speċifiċi biss. 

 

Emenda  6 

Proposta għal regolament 

Premessa 6a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Il-forniment ta' servizzi tal-

kontenut onlajn lill-konsumaturi 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor m'għandux jiġi mxekkel min-

nuqqas ta' infrastruttura, li jista' joħloq 

ostakli artifiċjali, b'mod partikolari għal 

komunitajiet żgħar jew iżolati. 

 F'dan il-kuntest, l-impenn mogħti mill-

Istati Membri biex jilħqu l-miri għal 

veloċitajiet minimi ta' tniżżil ta' dejta ta' 

30 Mbps għal kulħadd sal-2020 huwa 

kruċjali sabiex jiġu ssodisfati l-

kundizzjonijiet relatati ma' livell għoli ta' 

konnettività għal kulħadd.  

 Sabiex jinkiseb dan il-għan, u minħabba 

l-fatt li t-traffiku tal-broadband mingħajr 

fili li qed jiżdied b'mod rapidu jwassal 

għall-ħtieġa ta' kapaċità msaħħa ta' 
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netwerk mingħajr fili, ikun ta' importanza 

assoluta li jinkiseb approċċ pan-Ewropew 

aktar b'saħħtu għall-ġestjoni tal-ispettru 

madwar l-Unjoni. 

 

Emenda  7 

Proposta għal regolament 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Għalhekk, l-għan ta' dan ir-

Regolament huwa li jadatta l-qafas legali 

sabiex jiżgura li l-liċenzjar tad-drittijiet ma 

jibqax jippreżenta ostakli għall-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn fl-Unjoni, u li l-portabbiltà 

transkonfinali tista' tiġi żgurata. 

(12) Għalhekk, wieħed mill-għanijiet 

tal-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali u l-

għan ta' dan ir-Regolament huwa li jadatta 

l-qafas legali sabiex jiżgura li l-liċenzjar 

tad-drittijiet ma jibqax jippreżenta ostakli 

għall-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn fl-Unjoni, u li l-

portabbiltà transkonfinali tista' tiġi żgurata 

mingħajr spejjeż addizzjonali. 

 

Emenda   8 

Proposta għal regolament 

Premessa 13 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Dan ir-Regolament għalhekk 

għandu japplika għas-servizzi tal-kontenut 

onlajn li fornitur tas-servizzi, wara li jkun 

kiseb id-drittijiet rilevanti mid-detenturi 

tad-drittijiet f'territorju partikolari, 

jipprovdi lill-abbonati tiegħu fuq il-bażi ta' 

kuntratt, bi kwalunkwe mezz inkluż 

streaming, tniżżil jew kwalunkwe teknika 

oħra li tippermetti l-użu ta' dak il-kontenut. 

Reġistrazzjoni biex jiġu riċevuti twissijiet 

tal-kontenut jew aċċettazzjoni sempliċi tal-

cookies tal-HTML m'għandiex titqies bħala 

kuntratt għall-forniment ta’ servizz tal-

kontenut onlajn għall-għanijiet ta' dan ir-

Regolament. 

(13) Dan ir-Regolament għalhekk 

għandu japplika għas-servizzi tal-kontenut 

onlajn li fornitur tas-servizzi, wara li jkun 

kiseb id-drittijiet rilevanti mid-detenturi 

tad-drittijiet f'territorju partikolari, 

jipprovdi lill-abbonati tiegħu fuq il-bażi ta' 

kuntratt, bi kwalunkwe mezz inkluż 

streaming, applikazzjonijiet, tniżżil jew 

kwalunkwe teknika oħra li tippermetti l-

użu ta' dak il-kontenut. Reġistrazzjoni biex 

jiġu riċevuti twissijiet tal-kontenut jew 

aċċettazzjoni sempliċi tal-cookies tal-

HTML m'għandiex titqies bħala kuntratt 

għall-forniment ta’ servizz tal-kontenut 

onlajn għall-għanijiet ta' dan ir-

Regolament. Bl-istess mod, dawk is-

servizzi tal-kontenut onlajn mogħtija fuq 

il-bażi ta' liċenzji pan-Ewropej skont id-
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Direttiva 2014/26/UE għandhom jiġu 

esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan 

ir-Regolament. 

 

Emenda   9 

Proposta għal regolament 

Premessa 15 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(15) Dan ir-Regolament għandu japplika 

biss għas-servizzi tal-kontenut onlajn li l-

abbonati jistgħu jaċċessaw u jużaw b'mod 

effettiv fl-Istat Membru li jgħixu fih b'mod 

abitwali, mingħajr ma jiġu limitati għal 

post speċifiku, peress li mhuwiex xieraq li 

l-fornituri tas-servizzi li ma joffrux 

servizzi portabbli f'pajjiżhom ikunu 

meħtieġa jagħmlu hekk bejn il-fruntieri. 

(15) Dan ir-Regolament għandu japplika 

biss għas-servizzi tal-kontenut onlajn li l-

abbonati jistgħu jaċċessaw u jużaw b'mod 

effettiv fl-Istat Membru li jgħixu fih b'mod 

abitwali, mingħajr ma jiġu limitati għal 

post speċifiku, peress li mhuwiex xieraq li 

l-fornituri tas-servizzi li mhumiex kapaċi 

joffru servizzi portabbli fl-Istat Membru 

tal-abbonat ikunu meħtieġa jagħmlu hekk 

bejn il-fruntieri. Madankollu, sabiex dan 

ir-Regolament ikollu impatt sinifikanti u 

prattiku fuq il-ħajja tal-utenti finali, huwa 

importanti li d-detenturi tad-drittijiet 

ikunu dejjem aktar imħeġġa li jippermettu 

lill-fornituri tas-servizzi joffru servizzi 

portabbli fuq livell nazzjonali. 

 

Emenda  10 

Proposta għal regolament 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Dan ir-Regolament għandu japplika 

għas-servizzi tal-kontenut onlajn li jiġu 

pprovduti bi ħlas ta' flus. Il-fornituri ta' 

dawn is-servizzi huma f'pożizzjoni li 

jivverifikaw l-Istat Membru tar-residenza 

tal-abbonati tagħhom. Id-dritt li tuża 

servizz ta' kontenut onlajn għandu jitqies li 

huwa akkwistat bi ħlas ta' flus, kemm jekk 

dan il-ħlas isir direttament lill-fornitur tas-

servizz jew lil parti oħra bħal fornitur li 

joffri pakkett li jgħaqqad servizz ta' 

telekomunikazzjoni u servizz ta’ kontenut 

(16) Dan ir-Regolament għandu japplika 

għas-servizzi tal-kontenut onlajn li jiġu 

pprovduti bi ħlas ta' flus. Il-fornituri ta' 

dawn is-servizzi huma f'pożizzjoni li 

jivverifikaw l-Istat Membru tar-residenza 

tal-abbonati tagħhom. Id-dritt li tuża 

servizz ta’ kontenut onlajn għandu jitqies li 

huwa akkwistat bi ħlas ta' flus, kemm jekk 

dan il-ħlas isir direttament lill-fornitur tas-

servizz jew lil parti oħra bħal fornitur li 

joffri pakkett li jgħaqqad servizz ta' 

telekomunikazzjoni u servizz ta’ kontenut 
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onlajn operat minn fornitur ieħor. onlajn operat minn fornitur ieħor. Il-ħlas 

tat-tariffi, b'mod partikolari tariffi tal-

liċenzji tat-televiżjoni u oħrajn tax-xandir, 

m'għandux jiġi kkunsidrat bħala ħlas ta' 

flus għall-finijiet ta' dan ir-Regolament. 

 

Emenda  11 

Proposta għal regolament 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Is-servizzi tal-kontentut onlajn li 

jiġu pprovduti mingħajr ħlas ta' flus huma 

inklużi wkoll fil-kamp tal-applikazzjoni ta' 

dan ir-Regolament sal-limitu li l-fornituri 

jivverifikaw l-Istat Membru tar-residenza 

tal-abbonati tagħhom. Is-servizzi tal-

kontenut onlajn li jiġu pprovduti 

mingħajr ħlas ta' flus u li l-fornituri 

tagħhom ma jivverifikawx l-Istat Membru 

tar-residenza tal-abbonati tagħhom 

għandhom ikunu barra l-kamp tal-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament peress 

li l-inklużjoni tagħhom tinvolvi bidla 

kbira fil-mod kif jitwasslu dawn is-servizzi 

u jinvolvu spejjeż sproporzjonati. F'dak li 

jirrigwarda l-verifika tal-Istat Membru 

tar-residenza tal-abbonat, l-informazzjoni 

bħal ħlas ta' miżata ta' liċenzja għal 

servizzi oħra pprovduti fl-Istat Membru 

tar-residenza, l-eżistenza ta' kuntratt 

għall-konnessjoni tal-internet jew tat-

telefon, l-indirizz tal-IP jew mezzi tal-

awtentikazzjoni oħra għandom jiġu 

invokati, jekk jippermettu lill-fornitur 

ikollu indikaturi rigward l-Istat Membru 

tar-residenza tal-abbonati tiegħu. 

(17) Is-servizzi tal-kontenut onlajn li 

jiġu pprovduti mingħajr ħlas ta' flus jew 

bil-ħlas ta' tariffa obbligatorja bħal tariffa 

tax-xandir se jkollhom l-għażla li jiġu 
inklużi fil-kamp tal-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament jekk il-fornituri jiddeċiedu 

dan, u dment li huma jikkonformaw mar-

rekwiżiti dwar il-verifika tal-Istat Membru 

tar-residenza stabbilit f'dan ir-Regolament, 

bl-istess mod bħall-fornituri tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn li huma pprovduti bi 

ħlas ta' flus. Jekk jiddeċiedu li jagħmlu 

dan, għandhom jinfurmaw lill-abbonati u 

lid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u d-

drittijiet relatati bid-deċiżjoni tagħhom li 

jeżerċitaw dik l-għażla. 

 

Emenda  12 

Proposta għal regolament 

Premessa 18 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) Sabiex tiġi żgurata l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn, huwa meħtieġ li l-fornituri ta’ 

servizzi onlajn ikunu meħtieġa jippermettu 

lill-abbonati tagħhom jużaw is-servizz fl-

Istat Membru fejn ikunu temporanjament 

preżenti, billi jipprovdulhom aċċess għall-

istess kontenut fuq l-istess medda u numru 

ta' apparat, għall-istess numru ta' utenti u 

bl-istess medda ta' funzjonalitajiet bħal 

dawk offruti fl-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom. Dan l-obbligu huwa obbligatorju 

u għalhekk il-partijiet ma jistgħux 

jeskluduh, jidderogaw minnu jew ivarjaw 

l-effett tiegħu. Kwalunke azzjoni minn 

fornitur tas-servizzi li tista' tipprevjeni lill-

abbonat milli jaċċessa jew juża s-servizz 

waqt li jkun temporanjament preżenti fi 

Stat Membru, pereżempju, restrizzjonijiet 

fil-funzjonalitajiet tas-servizz jew fil-

kwalità tal-konsenja tiegħu, jammonta għal 

evażjoni tal-obbligu biex jippermetti l-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn u għalhekk imur kontra 

dan ir-Regolament. 

(18) Sabiex tiġi żgurata l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut 

onlajn, huwa meħtieġ li l-fornituri ta’ 

servizzi onlajn ikunu meħtieġa jippermettu 

lill-abbonati tagħhom jużaw is-servizz fl-

Istat Membru fejn ikunu temporanjament 

preżenti, billi jipprovdulhom aċċess għall-

istess kontenut fuq l-istess medda u numru 

ta' apparat, għall-istess numru ta' utenti u 

bl-istess medda ta' funzjonalitajiet bħal 

dawk offruti fl-Istat Membru tar-residenza 

tagħhom mingħajr preġudizzju għall-

possibbiltà ta' aċċess għall-verżjoni lokali 

tal-kontenut disponibbli fl-Istat Membru 

li jkun residenti fih temporanjament. Dan 

l-obbligu huwa obbligatorju u għalhekk il-

partijiet ma jistgħux jeskluduh, jidderogaw 

minnu jew ivarjaw l-effett tiegħu, kemm 

jekk b'kuntratt kif ukoll jekk b'mod 

unilaterali mill-fornitur tas-servizzi. 

Kwalunkwe azzjoni minn fornitur tas-

servizzi jew detentur tad-dritt li tista' 

timpedixxi lill-abbonat milli jaċċessa jew 

juża s-servizz waqt li jkun temporanjament 

preżenti fi Stat Membru għajr l-Istat 

Membru ta' residenza, pereżempju, 

restrizzjonijiet fil-funzjonalitajiet tas-

servizz jew fil-kwalità tal-konsenja tiegħu, 

tammonta għal evażjoni tal-obbligu li 

jippermetti l-portabbiltà transkonfinali tas-

servizzi tal-kontenut onlajn u għalhekk 

tmur kontra dan ir-Regolament. 

 

Emenda  13 

Proposta għal regolament 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Ir-rekwiżit li l-konsenja tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn għall-abbonati 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra mill-Istat Membru tar-residenza tkun 

tal-istess kwalità bħal fl-Istat Membru tar-

(19) Ir-rekwiżit li l-konsenja tas-servizzi 

tal-kontenut onlajn għall-abbonati 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra mill-Istat Membru tar-residenza tkun 

tal-istess kwalità bħal fl-Istat Membru tar-
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residenza, jista' jirriżulta fi spejjeż kbar 

għall-fornituri tas-servizzi u għalhekk fl-

aħħar mill-aħħar għall-abbonati. Għalhekk, 

mhuwiex xieraq li dan ir-Regolament 

jeħtieġ li l-fornitur ta' servizzi tal-kontenut 

onlajn jieħu miżuri biex jiżgura l-kwalità 

tal-konsenja ta' dawn is-servizzi lil hinn 

mill-kwalità disponibbli permezz tal-aċċess 

onlajn lokali magħżul minn abbonat waqt li 

jkun temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. F'każijiet bħal dawn, il-

fornitur m'għandux ikun responsabbli jekk 

il-kwalità tal-konsenja tas-servizz tkun 

iktar baxxa. Madankollu, jekk il-fornitur 

jaqbel espressament li jiggarantixxi ċerta 

kwalità ta' konsenja lill-abbonati waqt li 

jkunu temporanjament preżenti fi Stati 

Membri oħra, il-fornitur għandu jkun 

marbut b'dan il-ftehim. 

residenza, jista' jirriżulta fi spejjeż kbar 

għall-fornituri tas-servizzi u għalhekk fl-

aħħar mill-aħħar għall-abbonati. Għalhekk, 

mhuwiex xieraq li dan ir-Regolament 

jeħtieġ li l-fornitur ta' servizzi tal-kontenut 

onlajn jieħu miżuri biex jiżgura l-kwalità 

tal-konsenja ta' dawn is-servizzi lil hinn 

mill-kwalità disponibbli permezz tal-aċċess 

onlajn lokali magħżul minn abbonat waqt li 

jkun temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. F'każijiet bħal dawn, il-

fornitur m'għandux ikun responsabbli jekk 

il-kwalità tal-konsenja tas-servizz tkun 

iktar baxxa, dment li t-telf tal-kwalità jkun 

jista' jiġi attribwit b'mod ċar għal 

raġunijiet oġġettivi bħall-prestazzjoni 

fqira tal-infrastruttura tan-netwerk lokali. 

Madankollu, jekk il-fornitur jaqbel 

espressament li jiggarantixxi ċerta kwalità 

ta' konsenja lill-abbonati waqt li jkunu 

temporanjament preżenti fi Stati Membri 

oħra, il-fornitur għandu jkun marbut b'dan 

il-ftehim, mingħajr ma jkun jista' jitlob 

ħlas addizzjonali jew billi jimponi 

kwalunkwe piż amministrattiv 

addizzjonali fuq l-abbonat. L-awtorità 

kompetenti tas-sorveljanza tas-suq 

għandha tissorvelja fuq bażi regolari l-

korrettezza tal-ġustifikazzjonijiet mogħtija 

mill-fornituri f'każ ta' prestazzjoni ta' 

kwalità aktar baxxa. 

 

Emenda   14 

Proposta għal regolament 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri tas-

servizzi tal-kontenut onlajn jikkonformaw 

mal-obbligu li jipprovdu portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom 

mingħajr ma jakkwistaw id-drittijiet 

rilevanti fi Stat Membru ieħor, huwa 

meħtieġ li jiġi stipulat li dawk il-fornituri 

tas-servizzi li jipprovdu servizzi tal-

kontenut onlajn portabbli fl-Istati Membri 

(20) Sabiex jiġi żgurat li l-fornituri tas-

servizzi tal-kontenut onlajn jikkonformaw 

mal-obbligu li jipprovdu portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom 

mingħajr ma jakkwistaw id-drittijiet 

rilevanti fi Stat Membru ieħor, huwa 

meħtieġ li jiġi stipulat li dawk il-fornituri 

tas-servizzi li jipprovdu servizzi tal-

kontenut onlajn portabbli fl-Istati Membri 
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tar-residenza tal-abbonati b'mod legali 

jkunu dejjem intitolati li jipprovdu dawn 

is-servizzi wkoll lil dawk l-abbonati meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. Dan għandu jinkiseb billi 

jiġi stabbilit li l-forniment, l-aċċess u l-użu 

ta' dan is-servizz ta’ kontenut onlajn 

għandhom jitqiesu li jseħħu fl-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat. 

tar-residenza tal-abbonati b'mod legali 

jkunu dejjem intitolati li jipprovdu dawn 

is-servizzi wkoll lil dawk l-abbonati meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru ieħor. Dan għandu jinkiseb billi 

jiġi stabbilit li l-forniment, l-aċċess u l-użu 

ta' dan is-servizz ta’ kontenut onlajn 

għandhom jitqiesu li jseħħu fl-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat. Dan ir-

Regolament ma jwaqqafx lil fornitur milli 

joffri lill-abbonat tiegħu, li jkun 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

ieħor, servizz tal-kontenut onlajn li l-

fornitur jipprovdi b'mod legali f'dak l-

Istat Membru. 

 

Emenda  15 

Proposta għal regolament 

Premessa 21 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Għal-liċenzjar tad-drittijiet tal-

awtur u d-drittijiet relatati, dan ifisser li l-

atti rilevanti tar-riproduzzjoni, il-

komunikazzjoni lill-pubbliku u t-tqegħid 

għad-dispożizzjoni ta' xogħlijiet u materjal 

protett ieħor, kif ukoll l-atti ta' estrazzjoni 

jew l-utilizzazzjoni mill-ġdid f'relazzjoni 

ma' databases protetti bi drittijiet sui 

generis li jseħħu meta s-servizz jiġi 

pprovdut lill-abbonati meta jkunu 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

differenti mill-Istat Membru tar-residenza, 

għandhom jitqiesu li jseħħu fl-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat. 

Għalhekk, il-fornituri tas-servizzi 

għandhom jitqiesu li jwettqu dawn l-atti 

fuq il-bażi tal-awtorizzazzjonijiet rispettivi 

mid-detenturi tad-drittijiet ikkonċernati 

għall-Istat Membru tar-residenza ta' dawn 

l-abbonati. Kull meta l-fornituri tas-

servizzi jkunu jistgħu jwettqu atti ta' 

komunikazzjoni lill-pubbliku jew 

riproduzzjoni fl-Istat Membru tal-abbonat 

fuq il-bażi ta' awtorizzazzjoni mid-

detenturi tad-drittijiet ikkonċernati, 

(21) Għal-liċenzjar tad-drittijiet tal-

awtur u d-drittijiet relatati, dan ifisser li l-

atti rilevanti tar-riproduzzjoni, il-

komunikazzjoni lill-pubbliku u t-tqegħid 

għad-dispożizzjoni ta' xogħlijiet u materjal 

protett ieħor, kif ukoll l-atti ta' estrazzjoni 

jew l-utilizzazzjoni mill-ġdid f'relazzjoni 

ma' databases protetti bi drittijiet sui 

generis li jseħħu meta s-servizz jiġi 

pprovdut lill-abbonati meta jkunu 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

differenti mill-Istat Membru tar-residenza, 

għandhom jitqiesu li jseħħu fl-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat. 

Għalhekk, il-fornituri tas-servizzi 

għandhom jitqiesu li jwettqu dawn l-atti 

fuq il-bażi tal-awtorizzazzjonijiet rispettivi 

mid-detenturi tad-drittijiet ikkonċernati 

għall-Istat Membru tar-residenza ta' dawn 

l-abbonati. Kull meta l-fornituri tas-

servizzi jkunu jistgħu jwettqu atti ta' 

komunikazzjoni lill-pubbliku jew 

riproduzzjoni fl-Istat Membru tal-abbonat 

fuq il-bażi ta' awtorizzazzjoni mid-

detenturi tad-drittijiet ikkonċernati, 
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abbonat li jkun temporanjament preżenti fi 

Stat Membru differenti mill-Istat Membru 

tar-residenza tiegħu għandu jkun jista' 

jaċċessa u juża s-servizz u meta jkun 

meħtieġ, għandu jkun jista' jwettaq 

kwalunkwe att rilevanti ta' riproduzzjoni 

bħat-tniżżil ta' materjal kif ikun intitolat 

jagħmel fl-Istat Membru tar-residenza 

tiegħu. Il-forniment ta' servizz ta' kontenut 

onlajn minn fornitur tas-servizz għal 

abbonat temporanjament preżenti fi Stat 

Membru differenti mill-Istat Membru tar-

residenza tiegħu u l-użu tas-servizz minn 

dan l-abbonat f'konformità ma' dan ir-

Regolament m'għandhomx jikkostitwixxu 

ksur tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet 

relatati jew kwalunkwe drittijiet oħrajn 

rilevanti għall-użu tal-kontenut fis-servizz. 

abbonat li jkun temporanjament preżenti fi 

Stat Membru differenti mill-Istat Membru 

tar-residenza tiegħu għandu jkun jista' 

jaċċessa u juża s-servizz u meta jkun 

meħtieġ, għandu jkun jista' jwettaq 

kwalunkwe att rilevanti ta' riproduzzjoni 

bħat-tniżżil ta' materjal kif ikun intitolat 

jagħmel fl-Istat Membru tar-residenza 

tiegħu. Il-forniment ta' servizz ta’ kontenut 

onlajn minn fornitur tas-servizz għal 

abbonat temporanjament preżenti fi Stat 

Membru differenti mill-Istat Membru tar-

residenza tiegħu u l-użu tas-servizz minn 

dan l-abbonat f'konformità ma' dan ir-

Regolament m'għandhomx jikkostitwixxu 

ksur tad-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet 

relatati jew kwalunkwe drittijiet oħrajn 

rilevanti għall-użu tal-kontenut fis-servizz. 

Id-dritt għall-aċċess transkonfinali għall-

kontenut diġitali onlajn miksub fl-Istat 

Membru tar-residenza huwa limitat 

esklussivament għall-użu personali. 

 

Emenda  16 

Proposta għal regolament 

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Il-fornituri tas-servizzi 

m'għandhomx jinżammu responsabbli 

għall-ksur ta' xi dispożizzjonijiet 

kuntrattwali li jmorru kontra l-obbligu biex 

jippermettu lill-abbonati tagħhom jużaw is-

servizz fl-Istat Membru fejn ikunu preżenti 

temporanjament. Għalhekk, klawżoli fil-

kuntratti mfassla biex jipprojbixxu jew 

jillimitaw il-portabbiltà transkonfinali tas-

servizzi tal-kontenut onlajn m'għandhomx 

ikunu infurzabbli. 

(22) Il-fornituri tas-servizzi 

m'għandhomx jinżammu responsabbli 

għall-ksur ta' xi dispożizzjonijiet 

kuntrattwali li jmorru kontra l-obbligu biex 

jippermettu lill-abbonati tagħhom jużaw is-

servizz fl-Istat Membru fejn ikunu preżenti 

temporanjament. Għalhekk, klawżoli fil-

kuntratti mfassla biex jipprojbixxu jew 

jillimitaw il-portabbiltà transkonfinali tas-

servizzi tal-kontenut onlajn m'għandhomx 

ikunu infurzabbli. Il-fornituri tas-servizzi 

u d-detenturi tad-drittijiet rilevanti għall-

forniment tas-servizzi tal-kontenut onlajn 

m'għandhomx jitħallew jevitaw l-

applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 

minħabba l-għażla tad-dritt ta' pajjiż terz 

bħala d-dritt applikabbli għal kuntratti 

ffirmati bejniethom jew għal kuntratti 
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bejn il-fornituri u l-abbonati. 

 

Emenda  17 

Proposta għal regolament 

Premessa 23 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(23) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 

jiżguraw li l-abbonati jkunu infurmati 

b'mod xieraq dwar il-kundizzjonijiet għat-

tgawdija tas-servizzi ta' kontenut onlajn fi 

Stati Membri li mhumiex l-Istat Membru 

ta' residenza tal-abbonati. Ir-Regolament 

jippermetti li d-detenturi tad-drittijiet 

jirrikjedu li l-fornitur tas-servizz jagħmel 

użu mill-mezzi, sabiex jivverifika li s-

servizz ikun ipprovdut f'konformità ma' 

dan ir-Regolament. Madankollu, għandu 

jiġi żgurat li l-mezzi meħtieġa jkunu 

raġonevoli u ma jmorrux lil hinn minn dak 

li huwa meħtieġ biex jinkiseb l-għan 

tagħhom. Eżempji tal-miżuri tekniċi u 

organizzattivi meħtieġa jistgħu jinkludu 

kampjuni tal-indirizzi tal-IP minflok il-

monitoraġġ kostanti tal-post, informazzjoni 

trasparenti lill-individwi dwar il-metodi 

użati għall-verifika u l-għanijiet tagħha u 

miżuri ta' sigurtà adegwati. Meta wieħed 

jikkunsidra li għall-għanijiet tal-verifika 

ma jgħoddx il-post iżda f'liema Stat 

Membru l-abbonat ikun qiegħed jaċċessa s-

servizz, m'għandhiex tinġabar u tiġi 

proċessata dejta preċiża dwar il-post għal 

dan l-għan. B'mod simili, meta l-

awtentikazzjoni ta' abbonat tkun biżżejjed 

biex jitwassal is-servizz ipprovdut, 

m'għandiex tkun meħtieġa l-

identifikazzjoni tal-abbonat. 

(23) Il-fornituri tas-servizzi għandhom 

jiżguraw li, kemm jista' jkun, l-abbonati 

jkunu infurmati b'mod xieraq dwar il-

kundizzjonijiet u l-limitu tat-tgawdija tas-

servizzi ta' kontenut onlajn fi Stati Membri 

li mhumiex l-Istat Membru ta' residenza 

tal-abbonati. Ir-Regolament jirrikjedi li d-

detenturi tad-drittijiet jirrikjedu li l-fornitur 

tas-servizz jagħmel użu mill-mezzi, sabiex 

jivverifika li s-servizz ikun ipprovdut 

f'konformità ma' dan ir-Regolament. 

Madankollu, għandu jiġi żgurat li l-mezzi 

meħtieġa jħallu spazju għal fornituri tas-

servizzi biex jinnovaw, ikunu raġonevoli, 

mhux intrużivi, jirrispettaw id-drittijiet 

tal-privatezza u ma jmorrux lil hinn minn 

dak li huwa meħtieġ biex jinkiseb l-għan 

tagħhom. Eżempji tal-miżuri tekniċi u 

organizzattivi meħtieġa għandhom ikunu 

bbażati fuq mezzi elettroniċi ta' 

identifikazzjoni fiż-żmien tal-abbonament 
minflok il-monitoraġġ kostanti tal-post, 

informazzjoni trasparenti lill-individwi 

dwar il-metodi użati għall-verifika u l-

għanijiet tagħha u miżuri ta' sigurtà 

adegwati. Meta wieħed jikkunsidra li għall-

għanijiet tal-verifika ma jgħoddx il-post 

iżda f'liema Stat Membru l-abbonat ikun 

qiegħed jaċċessa s-servizz, m'għandhiex 

tinġabar u tiġi proċessata dejta preċiża 

dwar il-post għal dan l-għan. B'mod simili, 

meta l-awtentikazzjoni ta' abbonat tkun 

biżżejjed biex jitwassal is-servizz 

ipprovdut, m'għandiex tkun meħtieġa l-

identifikazzjoni tal-abbonat. Il-proċess ta' 

verifika għandu jitwettaq b'mod sempliċi 

u, mhux b'mod kumulattiv, b'tali mod li 

jiżgura l-privatezza u l-protezzjoni tad-

dejta, billi juża kemm jista' jkun 
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informazzjoni diġà disponibbli legalment 

lill-fornitur, u l-eħfef u l-aktar metodi 

sempliċi disponibbli. 

 

Emenda   18 

Proposta għal regolament 

Premessa 23a (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Għall-finijiet ta' dan ir-

Regolament, l-ebda konsumatur ma jista' 

jiddikjara li għandu residenza abitwali 

f'aktar minn Stat Membru wieħed. 

 

Emenda  19 

Proposta għal regolament 

Premessa 24 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu 

jiġi interpretat u applikat f'konformità ma' 

dawk id-drittijiet u prinċipji, b'mod 

partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja 

privata u għall-ħajja tal-familja, id-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-

libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' 

intrapriża. Kwalunkwe pproċessar tad-dejta 

personali skont dan ir-Regolament għandu 

jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż 

id-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u 

għall-ħajja tal-familja u d-dritt għall-

protezzjoni tad-dejta personali skont l-

Artikoli 7 u 8 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 

għandhom ikunu f'konformità mad-

Direttivi 95/46/KE27 u 2002/58/KE28. 

B'mod partikolari, il-fornituri tas-servizzi 

għandhom jiżguraw li kwalunkwe 

pproċessar tad-dejta personali skont dan ir-

(24) Dan ir-Regolament jirrispetta d-

drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 

rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. 

Għaldaqstant, dan ir-Regolament għandu 

jiġi interpretat u applikat f'konformità ma' 

dawk id-drittijiet u prinċipji, b'mod 

partikolari d-dritt għar-rispett għall-ħajja 

privata u għall-ħajja tal-familja, id-dritt 

għall-protezzjoni tad-dejta personali, il-

libertà ta' espressjoni u l-libertà ta' 

intrapriża. Kwalunkwe pproċessar tad-dejta 

personali skont dan ir-Regolament għandu 

jirrispetta d-drittijiet fundamentali, inkluż 

id-dritt għar-rispett għall-ħajja privata u 

għall-ħajja tal-familja, id-dritt għall-

protezzjoni tad-dejta personali u d-dritt 

għall-proprjetà intellettwali skont l-

Artikoli 7, 8 u 17 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u 

għandhom ikunu f'konformità mar-

Regolament (UE)  2016/67927 u mad-

Direttiva 2002/58/KE28. B'mod partikolari, 

il-fornituri tas-servizzi għandhom jiżguraw 
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Regolament għandu jkun meħtieġ u 

proporzjonat sabiex jikseb l-għan rilevanti. 

li kwalunkwe pproċessar tad-dejta 

personali skont dan ir-Regolament għandu 

jkun meħtieġ u proporzjonat sabiex jikseb 

l-għan rilevanti. 

__________________ __________________ 

27 Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tal-

24 ta' Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta' 

individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' 

dejta personali u dwar il-moviment liberu 

ta' dik id-dejta ĠU L 281, 23.11.1995, 

p. 31–50. 

27 Ir-Regolament (UE) Nru 2016/679 tal-

Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-

27 ta' April 2016 dwar il-protezzjoni tal-

persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar 

ta' data personali u dwar il-moviment 

liberu ta' tali data, u li jħassar id-

Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali 

dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 

4.5.2016, p. 1). 

28 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-

data personali u l-protezzjoni tal-privatezza 

fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika 

(Direttiva dwar il-privatezza u l-

komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 

31.07.2002, p 37), imsemmija, kif 

emendata bid-Direttivi 2006/24/KE u 

2009/136/KE, "id-Direttiva dwar il-

Privatezza Elettronika". 

28 Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-

12 ta' Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-

data personali u l-protezzjoni tal-privatezza 

fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika 

(Direttiva dwar il-privatezza u l-

komunikazzjoni elettronika) (ĠU L 201, 

31.07.2002, p 37), imsemmija, kif 

emendata bid-Direttivi 2006/24/KE u 

2009/136/KE, "id-Direttiva dwar il-

Privatezza Elettronika". 

 

Emenda   20 

Proposta għal regolament 

Premessa 25 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(25) Dan ir-Regolament m'għandux 

jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-

kompetizzjoni u b'mod partikolari l-

Artikoli 101 u 102 tat-Trattat. Ir-regoli 

stipulati f'dan ir-Regolament m'għandhomx 

jintużaw biex jirrestrinġu l-kompetizzjoni 

b'mod li jmur kontra t-Trattat. 

(25) Dan ir-Regolament m'għandux 

jaffettwa l-applikazzjoni tar-regoli dwar il-

kompetizzjoni u b'mod partikolari l-

Artikoli 101 u 102 tat-Trattat. Ir-regoli 

stipulati f'dan ir-Regolament m'għandhomx 

jintużaw biex jirrestrinġu l-kompetizzjoni 

b'mod li jmur kontra t-Trattat. Bl-istess 

mod, dan ir-Regolament m'għandux 

japplika għal dawk is-servizzi tal-kontenut 

onlajn li diġà jeżistu liċenzji pan-Ewropej 

għalihom skont id-Direttiva 2014/26/UE. 
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Emenda  21 

Proposta għal regolament 

Premessa 26 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(26) Il-kuntratti li bihom jiġi liċenzjat il-

kontenut normalment jiġu konklużi għal 

perjodu relattivament twil. 

Konsegwentament, u sabiex jiġi żgurat li l-

konsumaturi kollha li joqgħodu fl-Unjoni 

jkunu jistgħu jgawdu l-karatteristika tal-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn fuq bażi ugwali fil-ħin u 

mingħajr dewmien bla bżonn, dan ir-

Regolament għandu japplika wkoll għal 

kuntratti konklużi u drittijiet akkwistati 

qabel id-data tal-applikazzjoni tiegħu jekk 

ikunu rilevanti għall-portabbiltà 

transkonfinali ta' servizz ta' kontenut onlajn 

ipprovdut wara dik id-data. Dan huwa 

meħtieġ ukoll sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ugwali għall-fornituri tas-

servizzi li joperaw fis-suq intern, billi jiġi 

permess li l-fornituri li kkonkludew 

kuntratti mad-detenturi tad-drittijiet għal 

perjodu twil joffru portabbiltà 

transkonfinali lill-abbonati tagħhom, 

indipendentament mill-possibbiltà tal-

fornitur li jerġa' jinnegozja dawn il-

kuntratti. Barra minn hekk, din id-

dispożizzjoni għandha tiżgura li meta l-

fornituri tas-servizzi jagħmlu l-

arranġamenti meħtieġa għall-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom, huma 

jkunu jistgħu joffru din il-portabbiltà fir-

rigward tal-kontenut onlajn tagħhom kollu. 

Fl-aħħar nett, għandha tippermetti wkoll li 

d-detenturi tad-drittijiet ma jkollhomx 

bżonn jerġgħu jinnegozjaw il-kuntratti tal-

liċenzjar eżistenti tagħhom, sabiex 

tippermetti li l-fornituri joffru l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi. 

(26) Il-kuntratti li bihom jiġi liċenzjat il-

kontenut normalment jiġu konklużi għal 

perjodu relattivament twil. 

Konsegwentament, u sabiex jiġi żgurat li l-

konsumaturi kollha li joqgħodu fl-Unjoni 

jkunu jistgħu jgawdu l-karatteristika tal-

portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-

kontenut onlajn fuq bażi ugwali fil-ħin u 

mingħajr dewmien bla bżonn, dan ir-

Regolament għandu japplika wkoll għal 

kuntratti konklużi u drittijiet akkwistati 

qabel id-data tal-applikazzjoni tiegħu jekk 

ikunu rilevanti għall-portabbiltà 

transkonfinali ta' servizz ta' kontenut onlajn 

ipprovdut wara dik id-data mingħajr l-

involviment ta' spejjeż addizzjonali. Dan 

huwa meħtieġ ukoll sabiex jiġu żgurati 

kundizzjonijiet ugwali għall-fornituri tas-

servizzi li joperaw fis-suq intern, b'mod 

partikolari għall-SMEs, billi jiġi permess 

li l-fornituri li kkonkludew kuntratti mad-

detenturi tad-drittijiet għal perjodu twil 

joffru portabbiltà transkonfinali lill-

abbonati tagħhom, indipendentament mill-

possibbiltà tal-fornitur li jerġa' jinnegozja 

dawn il-kuntratti. Barra minn hekk, din id-

dispożizzjoni għandha tiżgura li meta l-

fornituri tas-servizzi jagħmlu l-

arranġamenti meħtieġa għall-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi tagħhom, huma 

jkunu jistgħu joffru din il-portabbiltà fir-

rigward tal-kontenut onlajn tagħhom kollu. 

Fl-aħħar nett, għandha tippermetti wkoll li 

d-detenturi tad-drittijiet ma jkollhomx 

bżonn jerġgħu jinnegozjaw il-kuntratti tal-

liċenzjar eżistenti tagħhom, sabiex 

tippermetti li l-fornituri joffru l-portabbiltà 

transkonfinali tas-servizzi. 

 

Emenda   22 
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Proposta għal regolament 

Premessa 29 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(29) Peress li l-għan ta' dan ir-

Regolament, jiġifieri l-adattament tal-qafas 

legali sabiex il-portabbiltà transkonfinali 

tas-servizzi tal-kontenut onlajn tiġi 

pprovduta fl-Unjoni, ma jistax jinkiseb 

b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 

għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti 

tiegħu jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 

fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jikseb l-għan tiegħu. Għalhekk, dan ir-

Regolament ma jaffettwax b'mod 

sostanzjali l-mod kif jiġu liċenzjati d-

drittijiet u ma jobbligax lid-detenturi tad-

drittijiet u lill-fornituri tas-servizzi biex 

jerġgħu jinnegozjaw il-kuntratti. Barra 

minn hekk, dan ir-Regolament ma jeħtieġx 

li l-fornitur jieħu miżuri biex jiżgura l-

kwalità tal-konsenja ta' dawn is-servizzi ta’ 

kontenut onlajn barra l-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat. Fl-aħħar nett, dan ir-

Regolament ma japplikax għall-fornituri 

tas-servizzi li joffru servizzi bla ħlas ta' flus 

u li ma jivverifikawx l-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat. Għalhekk, huwa ma 

jimponi l-ebda spejjeż sproporzjonati, 

(29) Peress li l-għan ta' dan ir-

Regolament, jiġifieri l-adattament tal-qafas 

legali sabiex il-portabbiltà transkonfinali 

tas-servizzi tal-kontenut onlajn tiġi 

pprovduta fl-Unjoni, ma jistax jinkiseb 

b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u 

għalhekk, minħabba l-iskala u l-effetti 

tiegħu jinkiseb aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-

Unjoni tista' tadotta miżuri f'konformità 

mal-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit 

fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. F'konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-

Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil 

hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex 

jikseb l-għan tiegħu. Għalhekk, dan ir-

Regolament ma jaffettwax b'mod 

sostanzjali l-mod kif jiġu liċenzjati d-

drittijiet u ma jobbligax lid-detenturi tad-

drittijiet u lill-fornituri tas-servizzi biex 

jerġgħu jinnegozjaw il-kuntratti. Barra 

minn hekk, dan ir-Regolament ma jeħtieġx 

li l-fornitur jieħu miżuri biex jiżgura l-

kwalità tal-konsenja ta' dawn is-servizzi ta’ 

kontenut onlajn barra l-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat. Fl-aħħar nett, dan ir-

Regolament ma japplikax għall-fornituri 

tas-servizzi li joffru servizzi bla ħlas ta' flus 

u li ma jivverifikawx l-Istat Membru tar-

residenza tal-abbonat. Għalhekk, huwa ma 

jimponi l-ebda spejjeż sproporzjonati lill-

fornituri tas-servizzi tal-kontenut onlajn, 

lid-detenturi tad-drittijiet jew l-utenti 

finali 

 

Emenda  23 

Proposta għal regolament 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ Dan ir-Regolament jintroduċi approċċ 
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komuni biex jiżgura li l-abbonati tas-

servizzi tal-kontenut onlajn fl-Unjoni, meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru, ikunu jistgħu jaċċessaw u jużaw 

dawn is-servizzi. 

komuni biex jiżgura li l-abbonati tas-

servizzi tal-kontenut onlajn fl-Unjoni, meta 

jkunu temporanjament preżenti fi Stat 

Membru għajr l-Istat Membru tar-

residenza, ikunu jistgħu jaċċessaw u jużaw 

dawn is-servizzi, mingħajr spejjeż 

addizzjonali, bħal meta jkunu fl-Istat 

Membru tar-residenza tagħhom. 

 

Emenda  24 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) "Abbonat" tfisser kwalunkwe 

konsumatur li, fuq il-bażi ta' kuntratt għall-

forniment ta' servizz ta’ kontenut onlajn 

ma' fornitur, jista' jaċċessa u juża dan is-

servizz fl-Istat Membru tar-residenza; 

(a) "Abbonat" tfisser kwalunkwe 

konsumatur li, fuq il-bażi ta' kuntratt għall-

forniment ta' servizz ta’ kontenut onlajn 

ma' fornitur, jista' jaċċessa u juża dan is-

servizz fl-Istat Membru tar-residenza, bi 

ħlas ta' flus jew mingħajr tali ħlas, jekk il-

fornitur tas-servizzi kkonċernat jiddeċiedi 

b'mod volontarju li jikkonforma mar-

rekwiżiti fir-rigward tal-verifika tal-Istat 

Membru tar-residenza; 

 

Emenda  25 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) "Stat Membru tar-residenza" tfisser 

l-Istat Membru li l-abbonat ikun qed 

joqgħod fih abitwalment; 

(c) "Stat Membru tar-residenza" tfisser 

l-Istat Membru li l-abbonat ikun qed 

joqgħod fih abitwalment, kif determinat u 

verifikat preċedentement waqt il-proċess 

tal-abbonament; 

 

Emenda  26 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt d 



 

AD\1105124MT.doc 21/25 PE583.955v02-00 

 MT 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "Temporanjament preżenti" tfisser 

preżenza ta' abbonat fi Stat Membru ieħor 

minbarra l-Istat Membru tar-residenza; 

(d) "Temporanjament preżenti" tfisser 

preżenza mhux permanenti ta' abbonat fi 

Stat Membru ieħor minbarra l-Istat 

Membru tar-residenza irrispettivament 

mit-tul effettiv tat-tali preżenza limitata, 

dment li dak l-Istat Membru tar-residenza 

jkun ġie verifikat skont l-Artikolu 2, 

paragrafu 2; 

 

Emenda  27 

Proposta għal regolament 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt e – inċiż 2 – punt 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) mingħajr ħlas ta' flus sakemm l-

Istat Membru tar-residenza jkun verifikat 

mill-fornitur; 

(2) mingħajr ħlas ta' flus sakemm l-

Istat Membru tar-residenza jkun 

effettivament verifikat mill-fornitur abbażi 

ta' dikjarazzjoni onlajn mill-abbonat fuq 

l-Istat Membru tar-residenza tiegħu, fuq 

il-bażi tal-post tar-residenza tal-abbonat 

għal skopijiet ta' taxxa, il-karta tal-

identità, il-mezz ta' identifikazzjoni 

elettronika, b'mod partikolari l-eIDs 

innotifikati skont ir-Regolament (UE) 

Nru 910/2014 jew dokument onlajn ieħor 

li jikkonferma r-residenza tal-abbonat; 

 

Emenda  28 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn għandu jippermetti lil abbonat li 

huwa temporanjament preżenti fi Stat 

Membru jaċċessa u juża s-servizz ta' 

kontenut onlajn. 

(1) Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn, soġġett għal ħlas jew mingħajr 

ħlas ta' flus iżda soġġett għal verifika 

minn qabel u proporzjonata tal-Istat 

Membru tar-residenza tal-abbonat, 
għandu jippermetti lil abbonat li jkun 

temporanjament preżenti fi Stat Membru 

jaċċessa u juża s-servizz ta' kontenut 
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onlajn, li għalih l-utent ikollu abbonament 

legali, mingħajr spejjeż addizzjonali. 

 

Emenda  29 

Proposta għal regolament 

Artikolu 3 – paragrafu 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn għandu jinforma lill-abbonat dwar 

il-kwalità tal-konsenja tas-servizz ta' 

kontenut onlajn imwassal, b'konformità 

mal-paragrafu 1. 

(3) Il-fornitur ta' servizz ta' kontenut 

onlajn għandu jipprovdi lill-abbonat 

b'informazzjoni dwar il-kwalità tal-

konsenja tas-servizz ta' kontenut onlajn 

imwassal u l-limitazzjonijiet li jista' jkollu, 

b'konformità mal-paragrafu 1, qabel 

jipprovdi dak is-servizz. 

 

Emenda   30 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Kwalunkwe dispożizzjonijiet 

kuntrattwali, inklużi dawk bejn id-detenturi 

ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, 

dawk li għandhom kwalunkwe dritt ieħor 

rilevanti għall-użu tal-kontenut f'servizzi 

tal-kontenut onlajn u fornituri tas-servizzi, 

kif ukoll bejn il-fornituri tas-servizzi u l-

abbonati li jmorru kontra l-Artikoli 3(1) u 

4 m'għandhomx ikunu infurzabbli. 

(1) Kwalunkwe dispożizzjonijiet 

kuntrattwali, inklużi dawk bejn id-detenturi 

ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, 

dawk li għandhom kwalunkwe dritt ieħor 

rilevanti għall-użu tal-kontenut f'servizzi 

tal-kontenut onlajn u fornituri tas-servizzi, 

kif ukoll dawk bejn il-fornituri tas-servizzi 

u l-abbonati li jista' jkollhom l-effett li 

jipprevjenu l-applikazzjoni ta' dan ir-

Regolament, għandhom ikunu infurzabbli. 

 

Emenda   31 

Proposta għal regolament 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Minkejja l-paragrafu 1, id-

detenturi ta' drittijiet tal-awtur u drittijiet 

relatati jew dawk li għandhom kwalunkwe 

imħassar 
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drittijiet oħra fil-kontenut tas-servizzi tal-

kontenut onlajn jistgħu jeħtieġu li l-

fornitur tas-servizzi jagħmel użu minn 

mezzi effettivi sabiex jivverifika li s-servizz 

ta' kontenut onlajn jiġi pprovdut 

f'konformità mal-Artikolu 3(1), sakemm 

il-mezzi meħtieġa jkunu raġonevoli u ma 

jmorrux lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ biex jiksbu l-għan tagħhom. 

 

Emenda   32 

Proposta għal regolament 

Artikolu 6 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-ipproċessar ta' dejta personali mwettaq 

fil-qafas ta' dan ir-Regolament inkluż, 

b'mod partikolari, għal għanijiet ta' 

verifika skont l-Artikolu 5(2), għandu 

jitwettaq f'konformità mad-

Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. 

L-ipproċessar ta' dejta personali mwettaq 

fil-qafas ta' dan ir-Regolament għandu 

jitwettaq f'konformità mad-

Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. 

 

Emenda  33 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7a (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 7a 

 Il-prinċipju tan-newtralità teknoloġika 

 Il-konsumaturi għandu jkollhom il-libertà 

li jagħżlu t-tip ta' tagħmir jew teknoloġija 

minn dawk disponibbli fis-suq sabiex 

jaċċessaw il-kontenut onlajn, u li jaqilbu 

liberament minn wieħed għall-ieħor. Il-

forniment ta' servizzi portabbli 

m'għandux ikun ikkundizzjonat minn 

rekwiżiti tekniċi addizzjonali u għandu 

jsir f'ambjent ta' ħardwer u softwer 

teknoloġikament newtrali u 

interoperabbli. 

 



 

PE583.955v02-00 24/25 AD\1105124MT.doc 

MT 

Emenda  34 

Proposta għal regolament 

Artikolu 7b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 7b 

 Evalwazzjoni 

 Mhux aktar tard minn tliet snin wara d-

dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, il-

Kummissjoni għandha tevalwa l-

implementazzjoni tiegħu u tressaq rapport 

li jippreżenta l-konklużjonijiet tagħha lill-

Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

 Ir-rapport għandu jinkludi valutazzjoni 

dwar l-użu tal-portabbiltà transkonfinali 

u tal-mezzi ta' verifika, jagħti attenzjoni 

partikolari dwar jekk is-soluzzjonijiet 

maħluqa u implimentati għandhomx 

impatt pożittiv jew negattiv fuq l-iżvilupp 

tas-Suq Uniku Diġitali u, jekk ikun 

meħtieġ, għandu jivvaluta l-ħtieġa ta' 

rieżami. Ir-rapport tal-Kummissjoni 

għandu jiġi akkumpanjat, jekk ikun 

meħtieġ, minn proposta leġiżlattiva. 

 

Emenda  35 

Proposta għal regolament 

Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għandu japplika [data: 6 xhur minn wara 

l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu]. 

Għandu japplika [data: 12-il xahar minn 

wara l-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu], li 

ma jipprekludix lill-fornituri tas-servizzi 

milli jiżguraw portabbiltà malli jkunu 

jistgħu jagħmlu hekk skont dan ir-

Regolament. 
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