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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta għandha effett sinifikanti fl-oqsma tal-ispettru tar-radju, l-infrastruttura tan-
netwerk u n-newtralità tal-internet f'dak li huwa l-aċċess għall-kontenut, il-libertà tal-
espressjoni, tal-informazzjoni u tal-midja kif ukoll il-pluraliżmu tal-kultura u l-midja b'mod 
ġenerali.

Fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-aħħar pakkett dwar it-telekomunikazzjoni fl-Istati 
Membri, din il-proposta hija prematura u tinjora r-riżultati li għad iridu jaslu tal-Grupp ta' 
Esperti mwaqqaf mill-Kummissjoni stess b'rabta mal-ispettru tar-radju.

Il-proposta ma ssolvix il-problema prinċipali, jiġifieri li jingħeleb in-nuqqas ta' inċentivi 
għall-investiment għall-bini ta' infrastruttura tan-netwerk reżiljenti. Hija inaċċettabbli x-
xewqa li din il-problema tissolva permezz ta' intervent imġedded fl-ispettru tar-radju, għad-
detriment tax-xandir u tal-mezzi ta' produzzjoni mingħajr wajers u li f'dal-proċess, il-
kompetenzi tal-Istati Membri jiġu rilokati fil-livell tal-Unjoni.

L-ispettru tar-radju huwa ben pubbliku u huwa indispensabbli għat-twettiq ta' kompiti relatati 
mas-soċjetà, kif ukoll kulturali, soċjali u ekonomiċi. Bir-rieżami tal-2009 għall-qasam tat-
telekomunikazzjoni, il-Kummissjoni ntrabtet li fil-qasam tal-ġestjoni tal-ispettru tar-radju 
tikkunsidra dawn l-aspetti b’mod ugwali u raġonevoli. Għaldaqstant, il-parametri tal-pakkett 
dwar it-telekomunikazzjoni jiffurmaw il-bażi għal kull politika dwar l-ispettru tar-radju fl-
Unjoni Ewropea. Il-proposta preżenti ma tqis bl-ebda mod dan il-prinċipju.

L-ispettru tar-radju jservi biex jaqdi interessi pubbliċi differenti ħafna fl-Istati Membri. Fl-
istess waqt għandu jitqies l-ammont kbir ta' karatteristiċi nazzjonali u reġjonali. Għalhekk l-
Istati Membri għandu jibqa' jkollhom il-possibilità, li jorganizzaw l-ispettru tar-radju 
tagħhom. Dan jinkludi, apparti x-xandir terrestri, anke l-qasam tal-industrija kulturali u 
kreattiva.

Id-diskussjonijiet li bdew tal-utenti differenti tal-ispettru tar-radju b'rabta maż-żidiet fl-
effiċjenza, kif ukoll l-iżvilupp ta' kunċetti komuni dwar l-użu u tagħmir terminali ġdid u inqas 
suxxettibbli għall-interferenzi, m'għandhomx jiġu ostakolati minn dispożizzjonijiet ġuridiċi 
ġodda.

L-internet joffri potenzjal enormi għall-iżvilupp tas-soċjetà u dak ekonomiku. Fl-istess waqt 
huma ta' importanza fundamentali l-karattru liberu u miftuħ tal-mezz, netwerk li kapaċi 
jiffunzjona u effiċjenti kif ukoll arkitettura inklużiva tan-netwerk li tippermetti lill-faxex 
kollha tal-popolazzjoni u lill-parteċipanti tas-suq ikollhom aċċess nondiskriminatorju għall-
kontenut kollu kif ukoll possibilitajiet ta' parteċipazzjoni attiva. Is-salvagwardja ġuridika tan-
newtralità tan-netwerk hija rekwiżit bażiku għall-isfruttar ta' dan il-potenzjal kif ukoll 
prekundizzjoni għall-garanzija ta' diversità u pluraliżmu.  Minħabba l-karattru miftuħ u 
nondiskriminatorju tiegħu, l-internet wera li huwa mutur innovattiv għall-iżvilupp soċjali u 
ekonomiku. In-newtralità tan-netwerk hija prerekwiżit indispensabbli għall-ugwaljanza fl-
opportunità fil-qasam tal-komunikazzjoni, għas-salvagwardja tal-libertà tal-komunikazzjoni u 
l-informazzjoni, kif ukoll għad-diversità kulturali u l-pluraliżmu fl-espressjoni u fil-midja.
Għal dan il-għan, in-newtralità u l-ftuħ tan-netwerk jikkostitwixxu ben pubbliku, li għandu 
jiġi mħares u salvagwardjat u ma jistax jitħalla biss f'idejn is-setgħat tas-suq.
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Għal din ir-raġuni, it-trattament ugwali bażiku tal-pakketti kollha tad-dejta, pakketti li ma 
jistgħux jiġu diskriminati abbażi tal-kontenut, is-servizz, l-applikazzjoni, l-oriġini jew il-fini, 
jirrappreżenta prerekwiżit fundamentali. Id-deċelerazzjoni, l-iżvantaġġar jew l-ibblukkar ta' 
kontenut, servizzi jew applikazzjoni għandhom jiġu pprojbiti u għandu jiġi eskluż il-kontroll 
tal-kontenut min-naħa tal-operatur tan-netwerk. Newtralità tan-netwerk 'light', kif proposta 
mill-Kummissjoni u li effettivament tannulla dan il-prinċipju bażiku, kieku tkun tfisser it-
tmiem tan-newtralità tan-netwerk u l-istabbiliment ta' internet b'żewġ saffi.

Servizzi speċjalizzati jew ġestiti, skont il-każ, jistgħu jeżistu b'mod parallel mal-internet, 
sakemm dawn ikunu separati kompletament minnu, ma jillimitawx il-ftuħ tiegħu u kull 
wieħed minnhom ikollu l-possibilità li jikkollega mal-internet bi kwalità ta' servizz skont it-
teknoloġija l-aktar moderna.  Is-servizzi speċjalizzati ma jistgħux jiġi stabbiliti askapitu tal-
iżvilupp ulterjuri tan-netwerks miftuħa, fatt li jispjega għalfejn il-ħolqien u l-eżistenza 
tagħhom għandhom jiġu rregolati b'mod strett.

L-ibblukkar ta' kontenut fin-netwerk miftuħ għandu jiġu rifjutat totalment. Il-proċedura 
"notice-and-takedown" uriet li hija ta' siwi anke fir-rigward ta' reati gravi.

Il-proposti tal-Kummissjoni jippermettu diskriminazzjoni tal-kontenut u prijoritizzazzjoni tat-
traffiku tad-dejta li jmorru kontra dak li wieħed ġeneralment jifhem bil-kunċett ta' newtralità 
tan-netwerk. Dan joħloq t-tħassib li l-kompetizzjoni fis-swieq tal-komunikazzjoni elettronika 
probabbilment se tonqos, fatt li inevitabbilment se jaffettwa b'mod negattiv id-diversità tal-
midja u tal-espressjoni fl-Ewropa.

Fir-rigward tal-forma ġuridika magħżula għar-Regolament, f'bosta partijiet din hija nieqsa 
minn ċarezza ġuridika suffiċjenti.

Li kieku l-Kummissjoni kellha tirtira l-proposta tagħha u toffri l-possibilità ta' diskussjonijiet 
suffiċjenti f'ambitu ta' proċedura ta' konsultazzjoni komuni, biex b'hekk abbażi ta' dan tiġi 
ppreżentata proposta ġdida u bilanċjata għat-twaqqif ta' suq intern tat-telekomunikazzjoni, 
kieku dan ikun partikolarment ta' min jilqgħu.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni jistieden lill-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-
Enerġija, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni (3) F'suq uniku tal-komunikazzjoni 
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elettronika bla intoppi, il-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika lil kull 
konsumatur fl-Unjoni u d-dritt ta' kull 
utent finali li jagħżel l-aqwa offerta 
disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u ma għandhomx jixxekklu bil-
frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali. Il-qafas regolatorju attwali 
għall-komunikazzjoni elettronika ma 
jindirizzax bis-sħiħ din il-
frammentazzjoni, b'reġimi tal-
awtorizzazzjoni nazzjonali minflok reġimi 
tal-awtorizzazzjoni ġenerali mifruxin mal-
Ewropa, bi skemi nazzjonali tal-
assenjament tal-ispettru, bi prodotti tal-
aċċess differenti disponibbli għall-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
fi Stati Membri differenti, u b'settijiet 
differenti ta' regoli tal-konsumatur 
speċifiċi għas-settur applikabbli. Ħafna 
drabi, ir-regoli tal-Unjoni sempliċement 
jiddefinixxu linja bażi u l-Istati Membri 
jimplimentawhom b'modi diverġenti.

elettronika bla intoppi, il-possibilità ta' 
kull individwu li jkollu aċċess għal
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika fl-Unjoni, il-libertà li jiġu 
pprovduti dawn in-netwerks u servizzi u d-
dritt ta' kull utent finali li jagħżel l-aqwa 
offerta disponibbli fis-suq għandhom ikunu 
żgurati u bbażati fuq il-kompetizzjoni 
ġusta u ma għandhomx jixxekklu bil-
frammentazzjoni tas-swieq tul il-fruntieri 
nazzjonali.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta' 
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta' 
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 

(6) Dan ir-Regolament għandu l-għan li 
jitlesta s-suq uniku tal-komunikazzjoni 
elettronika permezz ta' azzjoni fuq tliet assi 
wisgħin u interrelatati. L-ewwel nett, dan 
għandu jiżgura l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
bejn il-fruntieri u netwerks tal-
komunikazzjoni elettronika fi Stati Membri 
differenti, filwaqt li jibni fuq il-kunċett ta' 
awtorizzazzjoni unika tal-UE li 
tistabbilixxi l-kundizzjonijiet li jiżguraw 
aktar konsistenza u prevedibbiltà fil-
kontenut u l-implimentazzjoni ta' 
regolamentazzjoni speċifika għas-setturi 
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madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet 
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta' kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar l-aċċess għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-onternet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti 
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom jimbuttaw
kundizzjonijiet konvergenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

madwar l-Unjoni kollha. It-tieni, dan hu 
meħtieġ biex b'termini u kundizzjonijiet 
aktar konverġenti għal inputs essenzjali, 
ikun jista' jsir aċċess għall-provdiment ta' 
netwerks u servizzi tal-komunikazzjoni 
elettronika, mhux biss għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers, li 
għaliha l-ispettru liċenzjat u mhux liċenzjat 
huma importanti, iżda anke għall-
konnettività tal-linja fissa. It-tielet, bl-
interessi li jiġu allinjati l-kundizzjonijiet
kummerċjali u li tinbena l-kunfidenza 
diġitali taċ-ċittadini, dan ir-Regolament 
għandu jarmonizza r-regoli dwar il-
protezzjoni tal-utenti finali, l-aktar tal-
konsumaturi. Dan jinkludi regoli dwar in-
nondiskriminazzjoni, l-informazzjoni 
kuntrattwali, it-terminazzjoni ta’ kuntratti u 
l-bidla minn provditur għal ieħor, kif ukoll 
regoli dwar in-newtralità tal-internet, li 
jissalvagwardjaw l-aċċess 
nondiskriminatorju għall-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi online, u 
dwar il-ġestjoni tat-traffiku li ma jħarsux 
biss lill-utenti finali iżda fl-istess waqt 
jiżguraw kontinwità fil-funzjonament tal-
ekosistema tal-Internet bħala mutur tal-
innovazzjoni. Barra minn hekk, aktar 
riformi fil-qasam tar-roaming, lill-utenti 
finali għandhom jagħtuhom il-kunfidenza 
biex jibqgħu konnessi meta jivvjaġġaw fl-
Unjoni, u maż-żmien għandhom iwasslu 
għal kundizzjonijiet konverġenti dwar l-
ipprezzar u oħrajn fl-Unjoni.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors essenzjali għas-suq intern għal 
komunikazzjoni mobbli, broadband bla 
wajers u bis-satellita fl-Unjoni. L-iżvilupp 

(17) L-ispettru tar-radju hu ġid pubbliku u 
riżors estremament skars u limitat. Huwa 
indispensabbli għat-twettiq ta' diversi 
kompiti relatati mas-soċjetà, kif ukoll 
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tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
tgħin fl-implimentazzjoni tal-Aġenda 
Diġitali għall-Ewropa u b'mod partikolari 
fl-għan li jkun żgurat aċċess għall-
broadband b'veloċità ta’ mhux inqas 
minn 30 Mbps sal-2020 għaċ-ċittadini 
kollha tal-Unjoni u li l-Unjoni jkollha 
provdiment ta' broadband bl-ogħla 
veloċità u kapaċità possibbli. Madankollu, 
reġjuni globali kbar oħrajn — l-Amerika 
ta' Fuq, l-Afrika u partijiet mill-Asja —
qabżuha lill-Unjoni fejn jidħlu l-varar u l-
penetrazzjoni ta' teknoloġiji broadband 
bla wajers tal-aħħar ġenerazzjoni li hemm 
bżonn biex jintlaħqu dawk l-għanijiet 
strateġiċi. Il-proċess frammentat biex 
tingħata awtorizzazzjoni u biex tkun 
disponibbli banda ta' 800 MHz għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers, 
b'aktar minn nofs l-Istati Membri jitolbu 
deroga jew inkella ma jirnexxilhomx 
jagħmlu dan sal-iskadenza stabbilita fid-
Deċiżjoni Nru 243/2012/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi 
programm pluriennali tal-politika tal-
ispettru tar-radju23 (RSPP), jixhed l-
urġenza ta' azzjoni anke fit-terminu tal-
RSPP attwali. Il-miżuri tal-Unjoni biex 
tarmonizza l-kundizzjonijiet tad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju għal komunikazzjoni broadband 
bla wajers skont id-Deċiżjoni 
676/2002/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill24 ma kinux biżżejjed biex 
jindirizzaw din il-problema.

kulturali, soċjali u ekonomiċi, għall-
aċċess tal-pubbliku għall-informazzjoni, 
għad-dritt għal-libertà ta' espressjoni kif 
ukoll għall-pluraliżmu tal-midja u dan 
kollu għandu jiġi kkunsidrat. Permezz 
tar-Rieżami fl-2009 tat-
telekomunikazzjoni, il-Kummissjoni 
ntrabtet li fil-qasam tal-ġestjoni tal-
ispettru tar-radju hija tikkunsidra dawn l-
aspetti b’mod ugwali u raġonevoli. 
Għaldaqstant, il-parametri tal-pakkett 
dwar it-telekomunikazzjoni jiffurmaw 
obbligatorjament il-bażi għal kull politika 
dwar l-ispettru tar-radju fl-Unjoni 
Ewropea. Ta' min ikun żgurat ukoll fil-
futur li l-politika tal-ispettru tar-radju 
tkun konsistenti ma' din il-bażi ġuridika u 
ma titbiegħedx mill-prinċipji bażiċi 
stipulati hawn. Skont l-Artikolu 6(5) tal-
programm tal-politika tal-ispettru tar-
radju (RSPP), il-Kummissjoni għandha 
tirraporta lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill sal-1 ta’ Jannar 2015 dwar jekk 
jinħtiġux miżuri għall-armonizzazzjoni ta' 
bands addizzjonali.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) L-applikazzjoni ta' bosta politiki (18) Il-verżjoni riveduta fl-2009 tal-
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nazzjonali toħloq inkonsistenzi u 
frammentazzjoni fis-suq intern li jfixklu l-
varar ta' servizzi madwar l-Unjoni u t-
tlestija tas-suq intern għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers. 
B'mod partikolari din tista' toħloq 
kundizzjonijiet mhux indaqs għall-aċċess 
għal servizzi bħal dawn, ixxekkel il-
kompetizzjoni bejn impenji fi Stati 
Membri differenti u toħnoq investimenti 
f'netwerks u teknoloġiji aktar avvanzati u 
l-ħruġ ta' servizzi innovattivi, u b'hekk 
iċaħħad liċ-ċittadini u lin-negozji milli 
jkollhom servizzi integrati ta' kwalità 
għolja aċessibbli kullimkien u ċċaħħad 
lill-operaturi tal-broadband bla wajers 
milli jżidu aktar l-effiċjenza permezz ta' 
operazzjonijiet aktar integrati fuq skala 
kbira. Għalhekk, azzjoni fil-livell tal-
Unjoni dwar ċerti aspetti tal-assenjament 
tal-ispettru tar-radju għandhom 
jakkumpanjaw l-iżvilupp ta' kopertura 
integrata wiesgħa ta' servizzi avvanzati 
tal-komunikazzjoni broadband bla wajers 
madwar l-Unjoni kollha. Fl-istess waqt, l-
Istati Membri għandhom iżommu d-dritt li 
jadottaw miżuri biex jorganizzaw l-ispettru 
tar-radju tagħhom għal finijiet ta' ordni
pubblika, sigurtà pubblika u difiża.

pakkett dwar it-telekomunikazzjoni tal-
UE, tistabbilixxi l-prinċipji bażiċi għall-
ġestjoni tal-ispettru. L-ispettru tar-radju 
jservi biex jaqdi interessi pubbliċi 
differenti ħafna fl-Istati Membri. F’dan 
ir-rigward, jeżistu bosta karatteristiċi 
nazzjonali u reġjonali li jeħtieġ li jiġu 
kkunsidrati. L-Istati Membri għaldaqstant 
għandhom iżommu d-dritt ukoll li jadottaw 
miżuri biex jorganizzaw u jamministraw l-
ispettru tar-radju tagħhom, li min-naħa 
tiegħu huwa neċessarju għat-twettiq ta' 
kompiti kulturali u awdjoviżivi partikolari 
u kompiti marbuta mas-soċjetà. Apparti x-
xandir terrestri u l-qasam tal-industrija 
kulturali u kreattiva, ma' dawn jgħoddu 
wkoll l-ordni pubblika u s-sigurtà kif ukoll 
id-difiża. Għalhekk, il-miżuri dwar ċerti 
aspetti ta’ assenjament tal-ispettru tar-
radju fil-livell tal-Unjoni għandhom 
jibqgħu jsegwu implimentazzjoni 
dinamika tal-ġestjoni tal-ispettru, li 
tirrikonoxxi l-kompetenza tal-Istati 
Membri f’dan il-qasam u tirrispetta l-
politiki kulturali u awdjoviżivi kif ukoll il-
politiki dwar il-midja ta’ kull Stat 
Membru. Fil-każ ta' kunflitti bejn l-Istati 
Membri dwar l-użu tal-ispettru tar-radju, 
il-Kummissjoni għandha tingħata rwol 
koordinattiv, kumplimentari u ta' appoġġ 
għall-Istati Membri tal-UE.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju, għallinqas għal baned li 
ġew armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-baned identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 

(20) Għandhom jittejbu l-koordinazzjoni u 
l-konsistenza tad-drittijiet tal-użu tal-
ispettru tar-radju fil-każ tal-bands li ġew 
armonizzati għal komunikazzjoni 
broadband fissa bla wajers, nomadika u 
mobbli. Din tinkludi l-bands identifikati 
fil-livell ITU għas-Sistemi Avvanzati tat-
Telekomunikazzjoni Mobbli 
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Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-baned
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
baned li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers, 
kif previst fl-Artikolu 3(b) tal-RSPP u fl-
Opinjoni tal-RSPG dwar "Strategic 
challenges facing Europe in addressing 
the growing radio spectrum demand for 
wireless broadband" (L-isfidi strateġiċi li 
qed tħabbat wiċċha magħhom l-Ewropa 
biex tindirizza d-domanda dejjem tikber 
tal-ispettru tar-radju għall-broadband bla 
wajers) adottata fit-13 ta' Ġunju 2013, 
bħall-baned, fil-futur qarib, ta' 700 MHz, 
1.5 GHz u 3.8-4.2 GHz.

Internazzjonali (IMT), kif ukoll il-bands
użati għan-netwerks taż-żona lokali bir-
radju (RLAN) bħal dawk ta' 2.4 GHz u 
5 GHz. Din għandha titwessa' wkoll għal 
bands li jistgħu jiġu armonizzati fil-futur 
għal komunikazzjoni broadband bla wajers 
skont id-Direttiva 2002/21/KE.

Ġustifikazzjoni

Speċifikazzjoni ulterjuri tista' tagħti l-perċezzjoni li l-proċedura ta' kodeċiżjoni prevista fid-
Direttiva 2002/21/KE (Direttiva ta' qafas) mhijiex meħtieġa f'dal-każ, u għalhekk tinftiehem 
ħażin. Id-determinazzjoni ta' liema bands għandhom jiġu integrati fi ''spettru tar-radju 
koordinat'' hija deċiżjoni politika indispensabbli u mhux miżura ta' implimentazzjoni teknika.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Fir-rigward ta' kundizzjonijiet 
sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu
jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, l-
applikazzjoni konverġenti minn Stati 
Membri individwali tal-prinċipji u l-kriterji 
regolatorji stabbiliti f'dan ir-Regolament se 
tingħata preferenza b'mekkaniżmu tal-
kordinazzjoni li permezz tiegħu l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-
opportunità jikkummentaw qabel Stat 
Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu 

(24) Fir-rigward ta’ kundizzjonijiet 
sostantivi ewlenin oħrajn li jistgħu 
jingħaqdu mad-drittijiet tal-użu tal-ispettru 
tar-radju għall-broadband bla wajers, l-
applikazzjoni konverġenti minn Stati 
Membri individwali tal-prinċipji u l-kriterji 
regolatorji stabbiliti f’dan ir-Regolament se 
tingħata preferenza b’mekkaniżmu tal-
kordinazzjoni li permezz tiegħu l-
Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri l-oħra jkollhom l-
opportunità jikkummentaw qabel Stat 
Membru partikolari jagħti drittijiet tal-użu.



PE522.810v02-00 10/46 AD\1015295MT.doc

MT

u li permezz tiegħu l-Kummissjoni jkollha 
l-opportunità li wara li tqis il-fehmiet tal-
Istati Membri, tevita l-implimentazzjoni 
ta' xi proposta li jidher li ma tkunx 
konformi mal-liġi tal-Unjoni.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) F'kuntest ta' migrazzjoni progressiva 
gћal "netwerks ibbażati għalkollox fuq l-
IPs", in-nuqqas ta' disponibbiltà ta' 
prodotti tal-konnettività bbażati fuq il-
protokoll tal-IP għal klassijiet differenti 
ta' servizzi bi kwalità tas-servizzi żgurata 
li tippermetti mogħdijiet tal-
komunikazzjoni bejn id-dominji tan-
netwerk u bejn it-trufijiet tan-netwerk, 
kemm fl-Istati Membri kif ukoll 
bejniethom, ixekkel l-iżvilupp ta' 
applikazzjonijiet li jistrieħu fuq l-aċċess 
għal netwerks oħrajn, u allura jillimita l-
innovazzjoni teknoloġika. Barra minn 
hekk, din is-sitwazzjoni żżomm it-tixrid 
fuq skala usa' ta' effiċjenzi relatati mal-
ġestjoni u l-provdiment ta' netwerks 
ibbażati fuq l-IPs u prodotti tal-
konnettività b'livell żgurat ta' kwalità tas-
servizzi, b'mod partikolari aktar sigurtà, 
affidabbiltà u flessibbiltà, kosteffikaċja u 
provdiment aktar malajr, li minnhom 
igawdu l-operaturi tan-netwerk, il-
provdituri tas-servizzi u l-utenti finali. 
Għaldaqstant approċċ armonizzat għat-
tfassil u d-disponibbiltà ta' dawn il-
prodotti hu meħtieġ skont termini 
raġonevoli inkluż, meta tintalab, il-
possibbiltà ta' provdiment inkroċjat mill-
impenji tal-komunikazzjoni elettronika 
kkonċernati.

imħassar
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Meta d-dispożizzjonijiet fil-Kapitoli 4 
u 5 ta' dan ir-Regolament ikunu jirreferu 
għall-utenti finali, dawn id-
dispożizzjonijiet ma għandhomx japplikaw 
biss għall-konsumaturi iżda anke għal 
kategoriji oħrajn tal-utenti finali, 
primarjament il-mikrointrapriżi. Fuq 
talba individwali tagħhom, l-utenti finali 
ħlief il-konsumaturi għandhom ikunu 
jistgħu jiftiehmu, b'kuntratt individwali, 
biex jitbiegħdu minn ċerti 
dispożizzjonijiet.

imħassar

Ġustifikazzjoni

'Utent finali' u 'konsumatur' minnhom innifishom diġà huma kunċetti differenti. Il-possibilità 
ta' devjazzjoni minn dispożizzjonijiet mhux speċifikati f'dan ir-Regolament toħloq aktar 
inċertezza ġuridika.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-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, dan l-aħħar, ir-
rapport tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej 
għall-Komunikazzjoni Elettronika 

(45) Matul l-aħħar deċennji l-internet 
żviluppa fi pjattaforma miftuħa għall-
innovazzjoni bi ftit xkiel għall-aċċess 
għall-utenti finali, għall-provdituri tal-
kontenut u tal-applikazzjonijiet u għall-
provdituri tas-servizzi tal-internet. It-
trattament ugwali bażiku u n-
nondiskriminazzjoni fir-rigward tat-
trażmissjoni tal-pakketti tad-dejta, 
irrispettivament mill-kontenut, is-servizz, 
l-applikazzjoni, l-oriġini jew il-fini, 
għandu jiġi salvagwardjat legalment mal-
UE kollha, biex b’hekk ikun żgurat b’mod 
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(BEREC) dwar prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku li jimblukkaw jew jisslowjaw
applikazzjonijiet speċifiċi.  Dawn ix-xejriet 
jeħtieġu regoli ċari fil-livell tal-Unjoni biex 
jinżamm l-internet miftuħ u biex tkun 
evitata frammentazzjoni tas-suq uniku 
minħabba miżuri ta' Stati Membri 
individwali.

permanenti li kull utent tas-servizzi tal-
internet fundamentalment ikollu jew jista’ 
joffri huwa stess, aċċess miftuħ għal kull 
kontenut, servizz jew applikazzjoni ta' kull 
xorta fuq l-internet, f'konformità mal-
prinċipju bażiku tan-newtralità tan-
netwerk. L-operaturi tal-aċċess għan-
netwerk huma soġġetti għal obbligu 
ġenerali li joffru pakketti tad-dejta, billi 
jipprovdu lill-utenti, irrispettivament mill-
oriġini u l-fini jew mill-kontenut, is-
servizzi u l-applikazzjoni li jridu jiġu 
trasportati, kapaċitajiet ta' trażmissjoni 
b'livell ta' kwalità xierqa u li tirrifletti l-
iżvilupp tat-teknoloġija. Il-karattru miftuħ 
u nondiskriminatorju tal-internet 
jikkostitwixxi l-mutur fundamentali għall-
innovazzjoni kif ukoll għall-ħarsien tal-
libertà tal-midja, tal-pluraliżmu tal-midja, 
tad-diversità kulturali u tal-effiċjenza 
ekonomika. Dawn il-karatteristiċi 
essenzjali jservu sabiex tiġi garantita l-
libertà u d-diversità tal-espressjoni, tal-
midja u dik kulturali. 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, dan l-aħħar, ir-rapport 
tal-Korp tar-Regolaturi Ewropej għall-
Komunikazzjoni Elettronika (BEREC) 
dwar prattiki tal-ġestjoni tat-traffiku tad-
dejta ppubblikat f'Mejju 2012 u studju li 
kkummissjonat l-Aġenzija Eżekuttiva 
għall-Konsumaturi u s-Saħħa u ppubblikat 
f'Diċembru 2012 dwar il-funzjonament tas-
suq tal-aċċess u l-provdiment tal-internet 
minn perspettiva tal-konsumatur, urew li 
għadd sinifikanti ta' utenti finali jiġu 
affettwati minn prattiki tal-ġestjoni tat-
traffiku tad-dejta li jimblukkaw jew 
inaqqsu l-veloċità tal-kontenuti, is-servizzi 
jew l-applikazzjonijiet speċifiċi. Dawn ix-
xejriet jeħtieġu regoli ċari li jnaqqxu l-
prinċipju ta’ newtralità tal-internet fil-liġi
fil-livell tal-Unjoni biex jinżamm l-internet 
miftuħ u biex tkun evitata frammentazzjoni 
tas-suq uniku minħabba miżuri ta’ Stati 
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Membri individwali. Internet miftuħ li 
jimxi mal-prinċipju tal-Aħjar Sforz 
m'għandux jixxekkel mill-iżvilupp ta' 
prodotti u servizzi oħra.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) Il-libertà tal-utenti finali biex 
jaċċessaw u jxerrdu l-informazzjoni u 
kontenut legali, jużaw applikazzjonijiet u 
servizzi tal-għażla tagħhom hija soġġetta li 
tirrispetta l-liġi tal-Unjoni u l-liġi 
nazzjonali kompatibbli. Dan ir-
Regolament jiddefinixxi l-limiti għal kull 
restrizzjoni ta' din il-libertà minn 
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku iżda hi mingħajr preġudizzju 
għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni, inkluż 
ir-regoli dwar id-dritt tal-awtur u d-
Direttiva 2000/31/KE.

(46) Id-dritt tal-utenti finali li jaċċessaw u 
jxerrdu l-informazzjoni u l-kontenut, u li 
jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-
għażla tagħhom huwa soġġett li jirrispetta 
l-liġi tal-Unjoni u l-liġi nazzjonali 
kompatibbli.

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-dritt tal-Unjoni u d-dritt tal-Istati Membri hija biżżejjed. Aktar 
speċifikazzjoni tista' tiġi interpretata b'mod żbaljat.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
fil-limiti miftiehma fil-kuntratt dwar il-
volumi tad-dejta u l-veloċitajiet għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, ma 
għandhomx jimblukkaw, jisslowjaw, 
jiddegradaw jew jiddiskriminaw kontra

(47) F'internet miftuħ, il-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku, 
la jistgħu jħassru, jimblukkaw, inaqqsu 
fil-veloċità, jiddegradaw u lanqas 
jiffavorixxu kontenut, applikazzjonijiet 
jew servizzi jew klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd ta' miżuri ta' 
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kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi jew kontra klassijiet speċifiċi 
tagħhom ħlief għal għadd limitat ta' miżuri 
ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
raġonevoli. Dawn il-miżuri għandhom 
ikunu trasparenti, proporzjonati u 
nondiskriminatorji. ġestjoni raġonevoli 
tat-traffiku tinkludi prevenzjoni jew 
impediment minn reati kriminali serji, 
inklużi azzjonijiet volontarji ta' provdituri 
biex jipprevenu l-aċċess għall-
pornografija tat-tfal u t-tixrid tagħha. It-
tnaqqis kemm jista' jkun tal-effetti tal-
konġestjoni tan-netwerk għandu jitqies 
raġonevoli sakemm il-konġestjoni tan-
netwerk tkun biss temporanja jew 
f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

ġestjoni tat-traffiku raġonevoli definiti 
b'mod ċar f'dan ir-Regolament u li 
għandhom jiġu ġustifikati fuq bażi 
individwali. Dawn il-miżuri ta' ġestjoni 
tat-traffiku għandhom ikunu trasparenti, 
obbligatorji u proporzjonati. Dawn jistgħu 
jitqiesu proporzjonati biss jekk jittrattaw 
tipi ta' traffiku ekwivalenti bl-istess mod. 
Kull diskriminazzjoni kontra kontenuti, 
applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi 
permezz tal-prezz jew ta’ kundizzjonijiet 
diskriminatorji fir-rigward tal-veloċità u l-
volumi tad-dejta għandha tkun projbita.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 47a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47a) Dan ir-Regolament huwa mingħajr 
preġudizzju għad-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).

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 

(48) It-tariffi bbażati fuq il-volum 
għandhom jitqiesu kompatibbli mal-
prinċipju ta' internet miftuħ sakemm dawn 
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ikunu jippermettu lill-utenti finali biex 
jagħżlu t-tariffa korrispondenti għall-
konsum normali tad-dejta tagħhom, skont 
informazzjoni trasparenti dwar il-
kundizzjonijiet u l-implikazzjonijiet ta' din 
l-għażla. Fl-istess waqt, dawn it-tariffi 
għandhom jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li
jadattaw aħjar il-kapaċitajiet tan-netwerks 
skont il-volumi tad-dejta mistennija. Hu 
essenzjali li l-utenti finali jkunu infurmati 
bis-sħiħ, qabel jaqblu ma' xi 
limitazzjonijiet fil-volum jew fil-veloċità 
tad-dejta u mat-tariffi applikabbli, li huma 
jistgħu jsegwu kontinwament il-konsum 
tagħhom u faċilment jistgħu jiksbu 
estensjonijiet fil-volumi tad-dejta 
disponibbli jekk dawn ikunu jixtiequ.

jippermettu lill-utenti finali jagħżlu t-tariffa 
korrispondenti għall-konsum normali tad-
dejta tagħhom, skont informazzjoni 
trasparenti dwar il-kundizzjonijiet u l-
implikazzjonijiet ta' din l-għażla. Fl-istess 
waqt, dawn it-tariffi għandhom jippermettu 
lill-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jadattaw aħjar il-
kapaċitajiet tan-netwerks skont il-volumi 
tad-dejta mistennija. Hu essenzjali li l-
utenti finali jkunu infurmati bis-sħiħ, qabel 
jaqblu ma’ xi limitazzjonijiet fil-volum jew 
fil-veloċità tad-dejta u mat-tariffi 
applikabbli, li huma jistgħu jsegwu 
kontinwament il-konsum tagħhom u 
faċilment jistgħu jiksbu estensjonijiet fil-
volumi tad-dejta disponibbli jekk dawn 
ikunu jixtiequ u li limiti ta’ volum fuq it-
traffiku tal-internet jiġu applikati b’mod 
nondiskriminatorju, indipendentement 
mill-emittent, ir-riċevitur, it-tip, il-
kontenut, l-apparat, is-servizz jew l-
applikazzjoni skont il-prinċipju ta’ 
newtralità tal-internet.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' vidjokonferenza 
u ċerti applikazzjonijiet tas-saħħa. 
Għalhekk l-utenti finali għandhom ukoll 
ikunu liberi biex jikkonkludu ftehimiet 
dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati 
bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri 

(49) L-utenti finali qed juru domanda 
wkoll għal servizzi u applikazzjonijiet li 
jeħtieġu livell aħjar ta' kwalità tas-servizzi 
li joffru l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-
servizzi. Dawn is-servizzi, fost l-oħrajn, 
jistgħu jinkludu xandir bil-Protokoll tal-
Internet (IP-TV), mezzi ta' 
vidjokonferenza, logħob u ċerti 
applikazzjonijiet tas-saħħa. Għalhekk l-
utenti finali għandhom ukoll ikunu liberi li
jikkonkludu ftehimiet fuq bażi volontarja 
dwar il-provdiment ta' servizzi speċjalizzati 
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tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi.

bi kwalità tas-servizzi aħjar ma' provdituri 
tal-komunikazzjoni elettronika lill-
pubbliku jew ma' provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi. Fil-każ 
fejn jiġu konklużi ftehimiet bħal dawn 
ma’ provditur ta’ servizzi tal-aċċess għall-
internet, dak il-provditur għandu jiżgura 
li l-kwalità mtejba ma tkunx għad-
detriment tal-prestazzjoni, l-aċċessibilità 
finanzjarja jew il-kwalità tas-servizzi tal-
aċċess għall-internet u li ma tirrestrinġix 
in-newtralità tal-internet. Madankollu 
dawn is-servizzi speċjalizzati għandhom 
jibqgħu l-eċċezzjoni u m’għandhomx 
ikunu kummerċjalizzati jew utilizzati 
b’mod wiesa’ bħala sostitut għas-servizz 
tal-aċċess għall-internet;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità flessibbli, inklużi 
livelli aktar baxxi ta' prijorità għat-
traffiku li ma tkunx sensittiva għall-ħin. 
Il-possibbiltà għall-provdituri tal-
kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 
biex jinnegozjaw dawn il-livelli flessibbli 
ta' kwalità ta' servizzi ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
hemm bżonnha għall-provdiment ta' 
servizzi speċjalizzati u hu mistenni li 
jkollha rwol importanti fl-iżvilupp ta' 
servizzi ġodda bħall-komunikazzjoni M2M 
(bejn magna u magna). Fl-istess waqt, 
dawn l-arranġamenti għandhom 
jippermettu lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku li 
jibbilanċjaw aħjar it-traffiku u jipprevenu 
konġestjoni fin-netwerks. Għalhekk, il-

(50) Barra minn hekk, hemm domanda 
għall-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi biex 
jipprovdu servizzi ta' trażmissjoni bbażati 
fuq parametri tal-kwalità. Bil-ħsieb li 
jkunu disponibbli servizzi speċjalizzati 
f'netwerks magħluqa, huwa neċessarju li 
l-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi jkollhom il-
possibilità jinnegozjaw, għal grupp limitat 
ta' utenti, kwalità tali partikolari ta' 
servizzi ma' provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku. Dan 
probabbilment jista' jkun ta' benefiċċju 
għall-iżvilupp ta' servizzi ġodda bħall-
komunikazzjoni M2M (bejn magna u 
magna). Servizzi speċjalizzati la jistgħu 
jdgħajfu l-kwalità ta’ servizzi tal-aċċess 
miftuħ għall-internet u lanqas jiġu 
kummerċjalizzati bħala sostitut għall-
internet jew użati bħala tali. Dawn huma 
permissibbli biss meta fil-konfront 
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provdituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet 
u s-servizzi, u l-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
għandhom ikunu liberi li jikkonkludu 
ftehimiet dwar servizzi speċjalizzati 
b'livelli definiti ta' kwalità tas-servizzi 
sakemm dawn il-ftehimiet ma jkunux qed 
idgħajfu sostanzjalment il-kwalità 
ġenerali tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet.

tagħhom ikun hemm prova ċara li teżisti 
neċessità teknika u oġġettiva, li tmur lil 
hinn mill-interess ekonomiku personali, 
sabiex ikunu jistgħu jiġu pprovduti 
applikazzjonijiet li jridu jintużaw fil-ħin 
reali u bi kwalità partikolari. F'każ li jiġu 
offruti jew kummerċjalizzati servizzi 
speċjalizzati minn operaturi tal-aċċess 
għan-netwerk, dawn ikunu soġġetti għall-
obbligu li joffru fl-istess waqt servizz tal-
aċċess miftuħ għall-internet li jkun 
konformi mal-prinċipju bażiku tan-
newtralità tan-netwerk u skont is-sens tal-
premessa 45 u ma jistgħux idgħajfu l-
kwalità tiegħu.  Diversi servizzi tal-
internet miftuħ huma soġġetti għall-
prinċipju tal-Aħjar Sforz.

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-libertà biex jużaw l-
aċċess tal-internet miftuħ. Għal dan il-
għan, l-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandu jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u 
tar-rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
Fil-valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veleoċitajiet attwali kontra 

(51) L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
jaqdu rwol essenzjali biex ikun żgurat li l-
utenti finali effettivament ikunu jistgħu 
jeżerċitaw din il-possibilità li jiksbu aċċess 
miftuħ għall-internet. Għal dan il-għan, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali għandu 
jkollhom l-obbligi tal-monitoraġġ u tar-
rappurtar, u jiżguraw il-konformità tal-
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku u d-disponibbiltà ta' servizzi 
tal-aċċess għall-internet nondiskriminatorji 
u ta' kwalità għolja li ma jiddgħajfux 
sostanzjalment minn servizzi speċjalizzati. 
L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu proċeduri ta’ 
notifika u mekkaniżmi għall-ħarsien tad-
drittijiet ċari u li jinftiehmu għal dawk l-
utenti aħħarin li jkunu esperjenzaw  
diskriminazzjoni, restrizzjonijiet jew 
interferenzi fir-rigward ta’ kontenut, 



PE522.810v02-00 18/46 AD\1015295MT.doc

MT

dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita degradazzjoni ġenerali 
fil-kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-
aċċess għall-internet.

servizzi jew applikazzjonijiet onlajn. Fil-
valutazzjoni tagħhom ta' xkiel ġenerali 
possibbli għas-servizzi tal-internet, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom iqisu parametri ta' kwalità bħat-
timing u l-affidabbiltà (latenza, jitter, telf 
fil-pakketti), livelli u effetti tal-konġestjoni 
fin-netwerk, veloċitajiet attwali kontra 
dawk riklamati, il-prestazzjoni tas-servizzi 
tal-aċċess tal-internet imqabbla ma' 
servizzi speċjalizzati, u l-kwalità kif 
perċepita mill-utenti aħħarin. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom jingħataw 
is-setgħa jimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq kull provditur tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew fuq uħud individwali, jekk dan ikun 
meħtieġ biex jevita 
limitazzjoni/degradazzjoni ġenerali fil-
kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess 
għall-internet.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi u 
fis-suq, il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa tadotta atti skont l-Artikolu 290 
tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-
Unjoni Ewropea fir-rigward ta' 
adattament tal-Annessi. Hu 
partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja 
tagħha, inkluż fil-livell ta' esperti. Meta 
tħejji u tfassal l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tiżgura 
trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa 
tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

imħassar
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) ikun żgurat li t-traffiku kollu tal-
internet ikun trattat bl-istess mod, 
mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni 
jew interferenza, indipendentement mill-
emittent, ir-riċevitur, it-tip, il-kontenut, l-
apparat, is-servizz jew l-applikazzjoni;

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers" 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, b'mod partikolari skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill,27 u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

(8) “spettru tar-radju armonizzat għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers” 
tfisser l-ispettru tar-radju li għalih il-
kundizzjonijiet tad-disponibbiltà u l-użu 
effiċjenti huma armonizzati fil-livell tal-
Unjoni, skont id-dispożizzjonijiet u l-
proċeduri kif stabbiliti fid-
Direttiva 2002/21/KE u skont id-
Deċiżjoni 676/2002/KE tal-Parlament
Ewropew u tal-Kunsill,27 u jintuża għal 
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika 
ħlief għax-xandir;

__________________ __________________

Id-Deċiżjoni u tal-Kunsill
Nru 676/2002/KE tal-Parlament Ewropew 
tas-7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).

Id-Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Marzu 2002 dwar qafas regolatorju 
għall-politika dwar l-ispettru tar-radju fil-
Komunità Ewropea (Deċiżjoni dwar l-
Ispettri tar-radju) (ĠU L 108, 24.4.2002, 
p. 1).
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) ''il-prinċipju tal-Aħjar Sforz'' huwa 
l-iżgurar li talbiet għat-trażmissjoni ta' 
dejta jiġu indirizzati fl-ordni kronoloġika 
ta' kif waslu, kemm jista' jkun malajr u 
irrispettivament mill-kontenut, is-servizz, 
l-utilizzazzjoni, l-oriġini jew il-fini;

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "prodott ta' konnettività b'servizz ta' 
kwalità żgurat (ASQ)" tfisser prodott li 
jsir disponibbli fl-exchange tal-protokoll 
tal-internet (IP), li bih il-klijenti jkunu 
jistgħu jagħmlu link tal-komunikazzjoni 
bl-IP bejn punt tal-interkonnessjoni u 
wieħed jew bosta punti fissi tat-
terminazzjoni tan-netwerk, u jippermetti 
livelli definiti tal-prestazzjoni tan-netwerk 
bejn tarf u ieħor għall-provdiment ta' 
servizzi speċifiċi lill-utenti finali skont it-
twassil ta' kwalità garantita speċifikata 
tas-servizz, skont parametri speċifikati;

imħassar

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) ''ġestjoni ġustifikata tat-traffiku 
tad-dejta'' tfisser ġestjoni tat-traffiku li, 
b'deroga mill-prinċipju tal-Aħjar Sforz, 
tkun permissibbli biss jekk din tkun 
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attribwita għal diffikultajiet tekniċi u tkun 
tikkorrispondi mal-prinċipji bażiċi 
ġenerali tan-neċessità, ir-raġonevolezza, l-
assigurazzjoni tal-effiċjenza, in-
nondiskriminazzjoni u t-trasparenza kif 
ukoll mal-kundizzjonijiet l-oħra ta' dan ir-
Regolament;

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12b) “newtralità tal-internet” tfisser il-
prinċipju li t-traffiku kollu tal-internet 
ikun trattat bl-istess mod, mingħajr 
diskriminazzjoni, restrizzjoni jew 
interferenza, indipendentement mill-
emittent, ir-riċevitur, it-tip, il-kontenut, l-
apparat, is-servizz jew l-aplikazzjoni;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14) "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 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata;

14) "servizz tal-aċċess miftuħ għall-
internet" tfisser servizz tal-komunikazzjoni 
elettronika disponibbli għall-pubbliku li 
jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 
konnettività bejn kull punt finali 
virtwalment konness mal-internet, 
irrispettivament mit-teknoloġija tan-
netwerk użata; l-Istati Membri għandhom 
jistabbilixxu rekwiżiti minimi adegwati 
fir-rigward tal-kwalità tas-servizz tal-
aċċess miftuħ għall-internet, li jkomplu 
jiġu żviluppati kontinwament skont l-
avvanzi fit-teknoloġija; servizz ta’ aċċess 
miftuħ għall-internet jippermetti lill-utenti 
aħħarin jużaw kwalunkwe applikazzjoni 
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bbażata fuq l-internet skont il-prinċipju 
tal-Aħjar Sforz; bħala l-unika deroga 
minn dan, ġestjoni tat-traffiku tad-dejta 
proporzjonata u motivata hija 
permissibbli biss meta jkunu disponibbli 
prerekwiżiti dwar l-applikazzjoni tagħha 
definiti b'mod ċar;

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15) "servizz speċjalizzat" tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika jew servizz 
ieħor li jipprovdi l-kapaċità ta' aċċess għal 
kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 
speċifiċi, jew taħlita tagħhom, u li l-
karatteristiċi tekniċi tiegħu huma 
kontrollati minn tarf għal ieħor jew 
jipprovdi l-kapaċità li tintbagħat jew tasal 
dejta lejn jew mingħand għadd determinat 
ta' partijiet jew punti terminali; u li ma 
jkunx kummerċjalizzat jew użat ħafna 
bħala sostitut għal servizz tal-aċċess 
għall-internet;

15) “servizz speċjalizzat” tfisser servizz 
tal-komunikazzjoni elettronika, b'mod 
partikolari bbażat fuq l-IP jew servizz 
ieħor li huwa disponibbli u operat biss fi 
ħdan netwerks tal-komunikazzjoni 
elettronika magħluqin u b'aċċess 
strettament ikkontrollat u li mhuwiex 
kummerċjalizzat bħala sostitut għall-
internet, użat bħala tali jew ipprovat li hu 
funzjonalment identiku mal-kontenut, 
applikazzjonijiet jew servizzi tal-internet 
miftuħ. Servizz speċjalizzat huwa 
permissibbli biss meta fil-konfront tiegħu 
jkun hemm prova ċara li teżisti neċessità 
teknika u fattibli, li tmur lil hinn mill-
interess ekonomiku personali, li jkunu 
jistgħu jiġu pprovduti applikazzjonijiet li 
jridu jintużaw fil-ħin reali jew li jridu jiġu 
żgurati b’mod speċjali, bi kwalità 
partikolari. Dan huwa kkaratterizzat minn 
parametri "quality-of-service" definiti 
b’mod ċar u ggarantiti u allinjati mas-
servizz rispettiv, li huma soġġetti għal 
“ġestjoni minn tarf sa tarf” kontinwa 
mill-provditur tas-servizz speċjalizzat sal-
aħħar parteċipant. Servizz speċjalizzat ma 
jistax jiġi ristrett għal punt ta’ 
terminazzjoni kkontrollat mill-provditur 
tas-servizz.
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Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers.

(1) Din it-taqsima għandha tapplika għall-
ispettru tar-radju armonizzat għal 
komunikazzjoni broadband bla wajers 
skont id-Direttiva 2009/140/KE u d-
Deċiżjoni Nru 676/2002/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill b'kunsiderazzjoni 
partikolari għar-rekwiżiti fl-
Artikolu 8a u 9 tad-Direttiva 2002/21/KE.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika u 
d-difiża.

(2) Din it-taqsima għandha tkun mingħajr 
preġudizzju għad-dritt tal-Istati Membri li 
jibbenefikaw minn tariffi imposti sabiex 
ikun żgurat l-aqwa użu tar-riżorsi tal-
ispettru tar-radju skont l-Artikolu 13 tad-
Direttiva 2002/20/KE u sabiex l-ispettru 
tar-radju tagħhom jorganizzawh u jużawh 
għall-ordni pubblika, is-sigurtà pubblika, 
id-difiża u għanijiet ta' interess ġenerali, 
bħall-promozzjoni tad-diversità kulturali 
u lingwistika u d-diversità tal-midja 
onlajn u offlajn kif ukoll għall-interessi 
tal-utenti kollha tal-ispettru tar-radju.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għall-ispettru tar-radju għandhom jgħinu 
fl-iżvilupp ta' spazju bla wajers li fih 
jikkonverġu l-kundizzjonijiet tal-
investiment u kompetittivi għall-
komunikazzjoni broadband bla wajers 
b'veloċità għolja u li bih ikunu jistgħu jsiru 
ppjanar u provdiment ta' netwerks u 
servizzi multiterritorjali u jinkisbu l-
ekonomiji ta' skala, ħalli b'hekk jitkattru l-
innovazzjoni, it-tkabbir ekonomiku u l-
benefiċċju fit-tul tal-utenti finali.

(1) Mingħajr preġudizzju għall-ħarsien 
tal-interessi komuni skont l-Artikolu 9(4) 
tad-Direttiva 2002/21/KE, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għall-ispettru tar-
radju għandhom jgħinu fl-iżvilupp ta' 
spazju bla wajers li fih jikkonverġu l-
kundizzjonijiet tal-investiment u 
kompetittivi għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers b'veloċità għolja u li 
bih ikunu jistgħu jsiru ppjanar u 
provdiment ta' netwerks u servizzi 
multiterritorjali u jinkisbu l-ekonomiji ta' 
skala, ħalli b'hekk jitkattru l-innovazzjoni, 
it-tkabbir ekonomiku u l-benefiċċju fit-tul 
tal-utenti finali. Għandha titqies b'mod 
adegwat il-possibilità li jiġu stabbiliti 
netwerks multifunzjonali li jgħaqqdu t-
teknoloġija tax-xandir u dik tat-telefonija 
mobbli fuq pjattaforma waħda.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

e) li jkunu żgurati kopertura territorjali 
wiesgħa ta' netwerks broadband bla wajers 
b'veloċità għolja u livell għoli ta' 
penetrazzjoni u konsum tas-servizzi 
relatati.

e) li jkun żgurat użu effiċjenti tal-ispettru 
biex tiġi sodisfatta d-domanda dejjem 
tikber għal netwerks broadband bla wajers 
b'veloċità għolja, u fl-istess ħin jitqiesu l-
interess pubbliku u l-valur soċjali, 
kulturali u ekonomiku tal-ispettru b'mod 
ġenerali.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) li jiġu evitati interferenzi dannużi, 
inkluża l-possibilità li jiġu imposti obbligi 
sabiex tinstab soluzzjoni għall-problemi 
ta' interferenza ma' utenti oħra u li 
jinġarr il-piż tal-ispejjeż korrispondenti li 
jirriżultaw.

Ġustifikazzjoni

L-evitar tal-interferenzi huwa għan fundamentali tar-regolamentazzjoni. Konsegwentement 
dawn għandhom jitqiesu fl-istabbiliment tal-proċeduri u tal-kundizzjonijiet ta' 
awtorizzazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ea) li jkun żgurat li kwalunkwe bidla fil-
politika dwar l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tikkunsidra l-impatt tagħha fuq l-interess 
pubbliku f’termini ta’ interferenza u 
spejjeż.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-karatteristiċi tekniċi tal-baned tal-
ispettru tar-radju disponibbli differenti;

(a) il-karatteristiċi tekniċi kif ukoll l-użu 
attwali u ppjanat tal-bands tal-ispettru tar-
radju disponibbli differenti;
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Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-użu effiċjenti tal-bands tal-ispettru 
tar-radju, li diġà huma allokati għall-użu 
permezz ta' broadband mobbli;

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li 
jitqiesu l-karatteristiċi tal-banda jew baned 
ikkonċernati;

(a) l-aktar użu effiċjenti tal-ispettru tar-
radju skont l-Artikolu 9(4)(b), filwaqt li 
jitqiesu l-karatteristiċi tal-band jew bands 
ikkonċernati kif ukoll l-użu attwali u 
ppjanat tagħhom;

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) li jitqiesu l-ispejjeż li jġarrab l-utent 
eżistenti fl-ikklerjar tal-firxa tal-ispettru;

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 

(1) Meta l-kundizzjonijiet tekniċi għad-
disponibbiltà u l-użu effiċjenti tal-ispettru 
tar-radju armonizzat għall-komunikazzjoni 
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broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat.

broadband bla wajers, jagħmluha possibbli 
li jintuża l-ispettru tar-radju rilevanti skont 
reġim ta' awtorizzazzjoni ġenerali, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jevitaw milli jimponu 
kundizzjoni addizzjonali u għandhom 
jipprevenu li xi użu alternattiv ifixkel l-
applikazzjoni effettiva ta' dan ir-reġim 
armonizzat. Dan għandu jkun mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 2(8).

Ġustifikazzjoni

Mingħajr ir-referenza għall-Artikolu 2(8) (kif emendat bl-Emenda 14), ix-xenarji possibbli 
jew previsti ta' użu kondiviż jistgħu jsiru aktar kumplikati.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) tistabbilixxi d-data tal-iskadenza ta' 
kull dritt eżistenti tal-użu tal-baned 
armonizzati ħlief għall-komunikazzjoni 
broadband bla wajers, jew, fil-każ ta' 
drittijiet ta' tul taż-żmien indefinit, id-data 
sa meta għandu jiġi emendat id-dritt tal-
użu, sabiex ikun jista' jsir provdiment tal-
komunikazzjoni broadband bla wajers.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Din ir-regola ddgħajjef iċ-ċertezza ġuridika meħtieġa għad-detenturi eżistenti kollha tad-
dritt, li jkunu għamlu investimenti fit-tul b'bona fede u abbażi tad-dritt eżistenti.

Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Il-paragrafu 2 m'għandux jaffettwa 
d-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 9(3) u (4) 
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tad-Direttiva 2002/21/KE.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Meta awtorità kompetenti nazzjonali 
jkun beħsiebha tissoġġetta l-użu tal-ispettru 
tar-radju għal awtorizzazzjoni ġenerali jew 
tagħti drittijiet individwali tal-użu tal-
ispettru tar-radju, jew li temenda d-drittijiet 
u l-obbligi dwar l-użu tal-ispettru tar-radju 
f'konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2002/20/KE, din ngħandha tagħmel 
aċċessibbli l-abbozz tal-miżura tagħha kif 
ukoll ir-raġunijiet tagħha, fl-istess ħin lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti 
għall-ispettru tar-radju tal-Istati Membri l-
oħra, malli titlesta l-konsultazzjoni 
pubblika msemmija fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2002/21/KE, jekk applikabbli, u 
f'kull każ biss waqt xi stadju tal-
preparazzjoni tagħha li fih tkun tista' 
tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra, informazzjoni biżżejjed u stabbli 
dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha.

(1) Meta awtorità kompetenti nazzjonali 
jkun beħsiebha tissoġġetta l-użu tal-ispettru 
tar-radju għal awtorizzazzjoni ġenerali jew 
tagħti drittijiet individwali tal-użu tal-
ispettru tar-radju, jew li temenda d-drittijiet 
u l-obbligi dwar l-użu tal-ispettru tar-radju 
għal servizzi broadband bla wajers,
f'konformità mal-Artikolu 14 tad-Direttiva 
2002/20/KE, din għandha tagħmel 
aċċessibbli l-abbozz tal-miżura tagħha kif 
ukoll ir-raġunijiet tagħha, fl-istess ħin lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti 
għall-ispettru tar-radju tal-Istati Membri l-
oħra, malli titlesta l-konsultazzjoni 
pubblika msemmija fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2002/21/KE, jekk applikabbli, u 
f'kull każ biss waqt xi stadju tal-
preparazzjoni tagħha li fih tkun tista' 
tipprovdi lill-Kummissjoni u lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-
oħra, informazzjoni biżżejjed u stabbli 
dwar il-kwistjonijiet rilevanti kollha.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

[…] imħassar

Emenda 41

Proposta għal regolament
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Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli 
metodoloġiċi u tekniċi uniformi għall-
implimentazzjoni ta' wieħed jew bosta 
prodotti Ewropej tal-aċċess skont it-tifsira 
tal-Artikoli 17 u 19 u tal-Anness I, il-
punti 2 u 3, u tal-Anness II, f'konformità 
mal-kriterji u l-parametri rispettivi 
speċifikati fih. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2).

2. Il-Kummissjoni tista' tadotta atti ta' 
implimentazzjoni li jistabbilixxu regoli 
metodoloġiċi u tekniċi uniformi għall-
implimentazzjoni ta' wieħed jew bosta 
prodotti Ewropej tal-aċċess skont it-tifsira 
tal-Artikolu 17 u tal-Anness I, il-punti 2 u 
3, f'konformità mal-kriterji u l-parametri 
rispettivi speċifikati fih. Dawk l-atti ta' 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
f'konformità mal-proċedura ta' eżami 
msemmija fl-Artikolu 33(2).

Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-libertà li jiġi pprovdut u jintuża aċċess 
miftuħ għall-internet, u l-ġestjoni

raġonevoli tat-traffiku

Aċċess miftuħ għall-internet, servizzi 
speċjalizzati u ġestjoni raġonevoli u 

motivata tat-traffiku tad-dejta

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
biex jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u 
kontenut, jużaw applikazzjonijiet u servizzi 
tal-għażla tagħhom mis-servizz tal-aċċess 
għall-internet tagħhom.

(1) L-aċċess miftuħ għall-internet għandu 
jkun żgurat b'mod komprensiv skont l-
Artikolu 2(14), sabiex l-utenti finali jkunu 
fil-qagħda li jaċċessaw u jxerrdu, permezz 
tas-servizz tal-aċċess miftuħ għall-
internet, kwalunkwe informazzjoni u 
kontenut tal-għażla tagħhom, jużaw 
applikazzjonijiet u servizzi kif ukoll 
tagħmir terminali tal-għażla tagħhom, u 



PE522.810v02-00 30/46 AD\1015295MT.doc

MT

dan irrispettivament mis-sors jew mill-fini 
tal-informazzjoni, il-kontenut, l-
applikazzjonijiet jew is-servizzi.

L-operaturi tal-aċċess għan-netwerk 
huma soġġetti għal obbligu ġenerali ta’ 
distribuzzjoni skont il-prinċipju tal-Aħjar 
Sforz. Il-provdituri tas-servizz tal-aċċess 
għall-internet m’għandhomx jirrestrinġu 
jew jostakolaw l-użu ta' tagħmir terminali 
mill-utenti finali għall-aċċess u d-
distribuzzjoni ta' informazzjoni u 
kontenut permezz tas-servizz tal-aċċess 
għall-internet. Dan huwa mingħajr 
preġudizzju għad-drittijiet tal-Istati 
Membri li jagħtu drittijiet individwali ta’ 
użu skont l-Artikolu 5 tad-
Direttiva 2002/20/KE.

L-utenti finali għandhom ikunu liberi biex 
jagħmlu ftehimiet dwar il-volumi u l-
veloċitajiet tad-dejta ma' provdituri tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet u biex, 
f'konformità ma' ftehimiet bħal dawn 
relattivi għall-volumi tad-dejta, jużaw 
offerti tal-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi tal-internet.

L-utenti finali għandhom ikunu liberi, 
b'kunsiderazzjoni dovuta għall-prinċipju 
bażiku tan-newtralità tan-netwerk, li
jagħmlu ftehimiet dwar il-volumi u l-
veloċitajiet tad-dejta ma’ provdituri tas-
servizzi tal-aċċess għall-internet. Fir-
reklami tagħhom, il-provdituri ta’ servizzi 
tal-aċċess għall-internet għandhom 
jispeċifikaw il-minimu garantit ta’ volum 
ta’ dejta u ta' veloċità li jistgħu jipprovdu 
u mhux il-veloċità massima. 

Fi ftehimiet dwar il-volumi u l-veloċitajiet 
tad-dejta, ċerti kontenuti, servizzi jew 
applikazzjonijiet ma jistgħux jiġu 
eliminati mill-użu tal-volum jew jiġu 
esklużi minn trażżin tas-servizz hekk kif 
il-volum tad-dejta miftiehem ikun ġie 
utilizzat.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għal internet miftuħ u mingħajr diskriminazzjoni għandu jiġi strutturat bħala dritt u 
mhux bħala libertà, u l-internet miftuħ bil-prinċipju ta' best effort, b’aċċess għas-servizzi, l-
informazzjoni, il-kontenuti u l-applikazzjonijiet kollha għandu jiġi stabbilit bħala regola.

Emenda 44

Proposta għal regolament
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Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-utenti finali għandhom ikunu liberi 
wkoll biex jiftiehmu ma' provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
jew ma' provdituri ta' kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi dwar il-
provdiment ta' servizzi speċjalizzati bi 
kwalità aħjar tas-servizzi

Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku jew il-provdituri
ta’ kontenut, applikazzjonijiet u servizzi 
jistgħu joffru servizzi speċjalizzati, 
permezz ta' netwerk tal-komunikazzjoni 
elettroniku magħluq, lil grupp limitat ta' 
utenti, suġġetti għal aċċess kontrollat. Is-
servizzi speċjalizzati ma jistgħux jiġu 
kummerċjalizzati bħala sostitut għall-
internet, użati bħala tali jew jintwerew 
bħala identiċi għal kontenuti, 
applikazzjonijiet jew servizzi tal-internet 
miftuħ.

F'każ li jsiru tali ftehimiet mal-provdituri 
ta’ servizzi tal-aċċess għall-internet, il-
provditur rispettiv għandu jieħu ħsieb, 
f'konformità mal-prinċipju bażiku tan-
newtralità tan-netwerk, li ma jkunx hemm 
restrizzjoni fil-prestazzjoni, l-aċċessibilità 
finanzjarja jew il-kwalità tas-servizz 
miftuħ tal-aċċess għall-internet.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex ikunu jistgħu jipprovdu servizzi 
speċjalizzati lill-utenti finali, il-provdituri 
tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u s-
servizzi, u l-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom ikunu 
liberi biex jagħmlu ftehimiet flimkien ħalli 
jittrażmettu l-volumi jew it-traffiku tad-
dejta relatati bħala servizzi speċjalizzati bi 
kwalità tas-servizzi definita jew b'kapaċità 
dedikata. Il-provdiment ta' dawn is-servizzi 
speċjalizzati ma għandux qed idgħajjef 
sostanzjalment il-kwalità tas-servizzi tal-

Il-forniment ta' servizzi speċjalizzati ma 
għandux jaffettwa l-kwalità tas-servizzi 
tal-aċċess għall-internet. Barra minn 
hekk, dawn m'għandhomx idgħajfu 
standards tekniċi ġenerali rikonoxxuti u l-
iżvilupp ulterjuri tagħhom u jaggravaw il-
prestazzjoni ġenerali, l-aċċessibilità
finanzjarja jew il-kwalità tas-servizzi tal-
aċċess miftuħ għall-internet.   Is-servizzi 
speċjalizzati għandhom jiġu offruti biss 
jekk il-kapaċità tan-netwerk hija 
suffiċjenti biex tipprovdi dawn is-servizzi 
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aċċess għall-internet. flimkien mal-aċċess miftuħ għall-internet.

Is-servizzi speċjalizzati huma permissibbli 
biss jekk fil-konfront tagħhom ikun hemm 
prova ċara li teżisti neċessità teknika u 
fattibli, li tmur lil hinn mill-interess 
ekonomiku personali, li jkunu jistgħu jiġu 
pprovduti applikazzjonijiet li jridu 
jintużaw fil-ħin reali, bi kwalità 
partikolari.

L-utilizzazzjoni ta' offerti kummerċjali 
mill-utenti finali kif ukoll mill-provdituri 
ta' kontenuti u ta' applikazzjoni biex jiġu 
appoġġati servizzi speċjalizzati għandha 
tkun fuq bażi volontarja u 
nondiskriminatorja.   Fejn il-kapaċità 
tan-netwerk tkun kondiviża bejn is-
servizzi tal-aċċess għall-internet u s-
servizzi speċjalizzati, il-provditur ta’ tali 
servizzi għandu jippubblika kriterji ċari u 
mhux ambigwi għall-utilizzazzjoni 
komuni tal-kapaċità tan-netwerk.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Operaturi tal-aċċess għan-netwerk, li 
joffru jew jikkummerċjalizzaw servizzi 
speċjalizzati simultanjament, huma 
soġġetti għall-istess obbligu ta’ forniment 
bħal dak ta’ servizz tal-aċċess miftuħ 
għall-internet skont l-Artikolu 2(14). 
Huma ma jistgħux jiddiskriminaw kontra 
provdituri oħra tal-kontenut li jiddependu 
fuq is-servizzi ta' trażmissjoni tal-operatur 
tan-netwerk, u għal dan is-servizz 
jeħtiġilhom jitolbu rati trasparenti u skont 
is-suq.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex l-awtoritajiet nazzjonali jkunu 
jistgħu jevalwaw dannu materjali 
potenzjali bħal dan, il-provdituri tas-
servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi 
jew il-provdituri tal-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi għandhom 
jittrażmettu lill-awtoritajiet nazzjonali, fuq 
talba, informazzjoni preċiża dwar il-
kapaċitajiet assenjati għaż-żewġ tipi ta’ 
servizzi.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku b'integrazzjoni 
vertikali m'għandhomx juru 
diskriminazzjoni għat-traffiku ġġenerat 
mill-provdituri ta' kontenut, servizzi jew 
applikazzjonijiet li jikkompetu ma’ 
servizzi jew servizzi tagħhom stess jew 
dawk ipprovduti minnhom taħt ftehimiet 
esklużivi.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) L-eżerċizzju tal-libertajiet previsti fil-
paragrafi 1 u 2 għandu jeħfief billi tingħata 

(4) L-utenti finali, il-provdituri ta' 
kontenuti, applikazzjonijiet u servizzi, fost 
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informazzjoni sħiħa skont l-Artikolu 25(1), 
l-Artikolu 26(2), u l-Artikolu 27(1) u (2).

l-oħrajn fil-qasam tal-midja u l-kultura, 
kif ukoll l-amministrazzjonijiet fil-livelli 
kollha għandhom jiksbu informazzjoni 
sħiħa skont l-Artikolu 20(2), l-
Artikolu 21(3), u l-Artikolu 21a tad-
Direttiva 2002/22/KE kif ukoll skont l-
Artikolu 25(1), l-Artikolu 26(2) u l-
Artikolu 27(1) u (2) ta' dan ir-
Regolament, inkluża informazzjoni dwar 
miżuri raġonevoli li ġew applikati għall-
ġestjoni tat-traffiku, li jista' jkun li 
jdgħajfu l-aċċess u t-tixrid ta' 
informazzjoni, kontenut, applikazzjonijiet 
u servizzi skont il-paragrafi 1 u 2.

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Fil-limiti tal-volumi jew il-veloċitajiet 
tad-dejta miftiehma f'kuntratt għas-
servizzi tal-aċċess għall-internet, il-
provdituri tas-servizzi tal-aċċess għall-
internet ma għandhomx jirrestrinġu l-
libertajiet previsti fil-paragrafu 1 billi 
jimblukkaw, jisslowjaw, jiddegradaw jew 
jiddiskriminaw kontra kontenut, 
applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew 
kontra klassijiet speċifiċi tagħhom, ħlief 
meta dan ikun meħtieġ biex jiġu applikati 
miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-traffiku.
Il-miżuri ta' ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku għandhom ikunu trasparenti, 
nondiskriminatorji, proporzjonati u 
meħtieġa biex:

(5) Il-provdituri tas-servizzi tal-aċċess 
għall-internet ma jistgħux jirrestrinġu l-
ispeċifikazzjonijiet previsti fil-paragrafu 1 
espressament

- billi jħassru, jimblukkaw, inaqqsu l-
veloċità ta', jiddegradaw jew 
jiddiskriminaw kontra kontenut, 
applikazzjonijiet, servizzi speċifiċi jew 
tagħmir terminali jew kontra klassijiet 
speċifiċi tagħhom,
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- billi jagħtu prijorità lil kontenut, 
applikazzjonijiet, servizzi jew tagħmir 
terminali speċifiċi jew klassijiet speċifiċi 
tagħhom jew

- billi jikkonkludu mal-utent finali, 
ftehimiet partikolari dwar il-prezzijiet li 
jagħmlu l-aċċess għal kontenut, 
applikazzjonijiet, servizzi jew tagħmir 
terminali partikolari jew klassijiet 
speċifiċi tagħhom ekonomikament mhux 
attraenti, 

a) tiġi implimentata dispożizzjoni 
leġiżlattiva jew ordni tal-qorti, jew biex 
jiġu evitati jew impediti reati kriminali 
serji;

ħlief f'każijiet fejn ikunu meħtieġa miżuri 
motivati u raġonevoli ta' ġestjoni tat-
traffiku tad-dejta.

Il-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku tad-dejta 
jitqiesu motivati u raġonevoli meta dawn 
biċ-ċar iservu sabiex

b) jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-
netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan in-
netwerk, u t-terminali tal-utenti finali;

jinżammu l-integrità u s-sigurtà fin-
netwerk, is-servizzi pprovduti minn dan in-
netwerk, u t-terminali tal-utenti finali jew

c) tkun evitata t-trażmissjoni ta' 
komunikazzjoni mhux mitluba lill-utenti 
finali li jkunu taw il-kunsens tagħhom 
minn qabel għal dan il-miżuri restrittivi;

d) jiġu minimizzati l-effetti ta' konġestjoni 
eċċezzjonali jew temporanja fin-netwerk 
sakemm tipi ekwivalenti ta' traffiku jkunu 
trattati bl-istess mod.

jiġu minimizzati l-effetti ta' konġestjoni 
eċċezzjonali jew temporanja ppruvata fin-
netwerk u biex ikun hemm ġestjoni 
effettiva tat-traffiku f'każijiet ta' 
konġestjoni akuta tan-netwerk ta' dan it-
tip,

bil-kundizzjoni li b'hekk il-kontenut, l-
applikazzjonijiet u s-servizzi kollha jiġu 
ttrattati skont il-prinċipju tal-Aħjar Sforz.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
għandha tinvolvi biss l-ipproċessar ta' 
dejta meħtieġ u proporzjonat biex 
jintlaħqu l-għanijiet stabbiliti f'dan il-
paragrafu.

Dawn m'għandhomx jinżammu aktar 
minn kemm huwa strettament neċessarju.

Il-miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku tad-dejta 
għandhom ikunu trasparenti, 
nondiskriminatorji, proporzjonati u 
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neċessarji kif ukoll soġġetti għal 
mekkaniżmi ta’ rimedju ġuridiku ċari, 
komprensibbli u aċċessibbli.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tinvolvi biss l-ipproċessar ta' dejta meħtieġ 
u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti f'dan il-paragrafu.

Il-ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandha 
tinvolvi biss l-ipproċessar ta’ dejta meħtieġ 
u proporzjonat biex jintlaħqu l-għanijiet 
stabbiliti f’dan l-Artikolu. għalhekk, il-
proċeduri kollha tal-valutazzjoni u tal-
analiżi tad-dejta għandhom ikunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet ġuridiċi 
għall-ħarsien tal-privatezza u l-ħarsien 
tad-dejta. Fil-qafas tal-proċedura jistgħu 
jiġu vvalutati biss l-intestaturi tal-pakketti 
tad-dejta. M'għandhiex issir 'spezzjoni 
tal-pakkett' li tmur lil hinn minn din il-
valutazzjoni.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 32, sabiex tiddefinixxi bl-aktar 
mod preċiż possibbli l-kriterji tekniċi 
neċessarji msemmija fl-Artikolu 23(5) 
biex tiġi stabbilita l-eżistenza ta' 
ċirkostanza eċċezzjonali. Biex tiġi 
stabbilita l-eżistenza ta'ċirkostanza 
eċċezzjonali għandhom jiġu applikati l-
kriterji l-aktar rigorużi possibbli.
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dispożizzjonijiet fl-Artikolu 23(5)(a) 
(ġdid) għandhom ikunu mingħajr 
preġudizzju għal rieżami ġudizzjarju u 
soġġetti għal mekkaniżmi ta’ rimedju ċari, 
komprensibbli u aċċessibbli sabiex tiġi 
evitata l-privatizzazzjoni tal-infurzar tal-
liġi.

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw mill-qrib u 
jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali 
biex igawdu l-libertajiet previsti fl-
Artikolu 23(1) u (2), il-konformità mal-
Artikolu 23(5), u d-disponibilità kontinwa 
ta' servizzi nondiskriminatorji tal-aċċess 
għall-internet b'livelli ta' kwalità li jixhdu l-
avvanzi fit-teknoloġija u li ma jiddgħajfux 
minħabba servizzi speċjalizzati. 
F'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali l-oħra, għandhom 
ukoll jimmonitorjaw l-effetti tas-servizzi 
speċjalizzati fuq id-diversitàkulturali u l-
innovazzjoni. L-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jirrappurtaw kull 
sena lill-Kummissjoni u lill-BEREC dwar 
il-monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.

1. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jissorveljaw mill-qrib u 
jiżguraw l-abilità effettiva tal-utenti finali li 
jeżerċitaw id-dispożizzjonijiet previsti fl-
Artikolu 23(1) u (2), u d-disponibilità 
kontinwa ta’ servizzi tal-aċċess miftuħ 
għall-internet, skont l-Artikolu 2(2) 
punt 14, b’livelli ta’ kwalità li jixhdu l-
avvanzi fit-teknoloġija u li ma jiddgħajfux 
minħabba servizzi speċjalizzati. 
F'kooperazzjoni mal-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali l-oħra huma
għandhom jiżguraw ukoll li l-effetti tas-
servizzi speċjalizzati ma jdgħajfux il-
libertà tal-espressjoni u tal-informazzjoni, 
id-diversità lingwistika u kulturali, il-
libertà u d-diversità tal-midja kif ukoll l-
innovazzjoni. Barra minn hekk, l-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jimmonitorjaw mill-qrib u 
jiżguraw l-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ 
ġestjoni raġonevoli tat-traffiku 
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f’konformità mal-Artikolu 23(5) u l-
prinċipju bażiku tan-newtralità tan-
netwerk, filwaqt li jqisu sew il-linji gwida 
tal-BEREC speċifikati fil-paragrafu 2 ta’ 
dan l-Artikolu u fl-Artikolu 21(3a) tad-
Direttiva 2002/22/KE. Il-miżuri tal-
ġestjoni raġonevoli tat-traffiku għandhom 
ikunu eżaminati fuq bażi regolari sabiex 
jirriflettu l-avvanzi fit-teknoloġija. L-
awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jirrappurtaw kull sena lill-
Kummissjoni u lill-BEREC dwar il-
monitoraġġ u s-sejbiet tagħhom.

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika pubblika għandhom jintalbu  
jiddokumentaw u jirrappurtaw 
immedjatament lill-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali dwar kull każ ta’ ċirkostanza 
eċċezzjonali li tinqala' skont l-
Artikolu 23(5) u dwar il-miżuri kollha 
individwali għall-ġestjoni tat-traffiku li 
jkunu ttieħdu skont il-każ. 

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom jistabbilixxu mekkaniżmi ta' 
notifika u ta' rimedju ċari u li jinftiehmu 
għall-utenti finali soġġetti għal 
diskriminazzjoni, restrizzjoni, 
interferenza, imblukkar jew tfixkil tal-
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kontenut, servizzi jew applikazzjonijiet 
onlajn.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni 
ġenerali fil-kwalità tas-servizzi għal 
servizzi tal-aċċess għall-internet jew biex 
tiġi salvagwardjata l-abbiltà tal-utenti finali 
biex jaċċessaw u jxerrdu kontenut jew 
informazzjoni, jew jużaw applikazzjonijiet 
u servizzi tal-għażla tagħhom, l-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandu jkollhom is-
setgħa ljimponu rekwiżiti minimi tal-
kwalità tas-servizzi fuq provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku.

Sabiex tiġi evitata d-degradazzjoni fil-
kwalità tas-servizzi għal servizzi tal-aċċess 
għall-internet jew biex tiġi salvagwardjata 
l-abbiltà tal-utenti finali biex jaċċessaw u 
jxerrdu kontenut jew informazzjoni, jew 
jużaw applikazzjonijiet u servizzi tal-
għażla tagħhom, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandu jkollhom is-setgħa li 
jimponu rekwiżiti minimi tal-kwalità tas-
servizzi u miżuri regolatorji oħra fuq 
provdituri tal-komunikazzjoni elettronika 
lill-pubbliku.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-
rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'sommarju tar-raġunijiet 
għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan 
ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli wkoll għall-
BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti 
kummenti jew rakkomandazzjonijiet 
dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-
rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-
funzjonament tas-suq intern. Ir-rekwiżiti 
maħsuba ma għandhomx jiġu adottati 
waqt perjodu ta' xahrejn minn meta l-

Kmieni biżżejjed qabel jimponu dawn ir-
rekwiżiti, l-awtoritajiet regolatorji 
nazzjonali għandhom jipprovdu lill-
Kummissjoni b'sommarju tar-raġunijiet 
għall-azzjoni, ir-rekwiżiti maħsuba u l-pjan 
ta' azzjoni propost. Din l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli wkoll għall-
BEREC. Wara li tkun eżaminat din l-
informazzjoni, il-Kummissjoni tista tagħti 
kummenti jew rakkomandazzjonijiet 
dwarha, b'mod partikolari biex tiżgura li r-
rekwiżiti maħsuba ma jolqtux ħażin il-
funzjonament tas-suq intern. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu 
sew il-kummenti jew ir-
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Kummissjoni taslilha l-informazzjoni 
sħiħa sakemm il-Kummissjoni u l-
awtorità regolatorja nazzjonali ma jkunux 
ftiehmu mod ieħor bejn, jew sakemm il-
Kummissjoni tgħarraf lill-awtorità 
regolatorja nazzjonali b'perjodu mqassar 
ta' eżami, jew sakemm il-Kummissjoni 
tkun tat il-kummenti jew ir-
rakkomandazzjonijiet. L-awtoritajiet 
regolatorji nazzjonali għandhom iqisu 
sew il-kummenti jew ir-
rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jikkomunikaw ir-rekwiżiti 
adottati lill-Kummissjoni u lill-BEREC.

rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni u 
għandhom jikkomunikaw ir-rekwiżiti 
adottati lill-Kummissjoni u lill-BEREC.
Il-BEREC għandu jistabbilixxi u 
jiżviluppa linji gwida ġenerali għall-
applikazzjoni ta’ ġestjoni raġonevoli tat-
traffiku f’kooperazzjoni mill-qrib mal-
Kummissjoni u l-partijiet interessati 
kollha abbażi tal-Artikolu 23 u dan l-
Artikolu.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali 
għandhom idaħħlu fis-seħħ proċeduri 
xierqa għall-ilmenti b'rabta ma' 
kwistjonijiet li jirrigwardaw il-prestazzjoni 
ta’ servizz tal-aċċess għall-internet għall-
utenti finali u l-provdituri ta’ kontenut, 
applikazzjonijiet u servizzi.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) il-kwalità tas-servizzi tagħhom, skont l-
atti ta' implimentazzjoni previsti fil-
paragrafu 2;

d) il-kwalità tas-servizzi tagħhom;
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Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt e – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) il-veloċità tad-dejta proprjament 
disponibbli għad-download u l-upload fl-
Istat Membru ta' residenza tal-utent finali, 
inkluża fil-ħin bl-aktar użu;

(i) il-veloċità tad-dejta proprjament 
disponibbli għad-download u l-upload fl-
Istat Membru ta’ residenza tal-utent finali, 
inkluża l-veloċità minima garantita tad-
dejta għad-download u l-upload fil-ħin bl-
aktar użu, u l-istrumenti li huma 
disponibbli għall-utenti finali f’kull waqt 
b’mod li huwa ġeneralment aċċettat, 
sabiex jimmonitorjaw huma stess il-
veloċitajiet għad-download u l-upload 
disponibbli għalihom rispettivament f'ħin 
reali u tul il-perjodu kollu tal-kuntratt;

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – punt e – punt iv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri 
jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u 
l-protezzjoni tad-dejta personali;

(iv) informazzjoni dwar kull proċedura li 
jistabbilixxi l-provditur biex ikejjel u 
jdawwar it-traffiku ħalli jevita konġestjoni 
fin-netwerk, u dwar kif dawk il-proċeduri 
jistgħu jaffettwaw il-kwalità tas-servizzi u 
l-protezzjoni tad-dejta personali, kif ukoll 
il-miżuri kollha skont l-Artikolu 23(5);
għandhom jiġu speċifikati wkoll l-
istrumenti għad-dispożizzjoni kontinwa 
tal-utenti finali, li bihom huma jistgħu 
jsiru jafu b'mod ġeneralment rikonoxxut 
u li jista' jinftiehem, il-proċeduri u l-
miżuri stabbiliti għall-kejl u għall-kontroll 
tat-traffiku tad-dejta skont l-Artikolu 
23(5);
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Meta jitolbuhom l-awtoritajiet pubbliċi 
rilevanti, il-provdituri tal-komunikazzjoni 
elettronika lill-pubbliku għandhom 
iqassmu bla ħlas lill-utenti finali 
informazzjoni li tinteressa lill-pubbliku, 
meta jixraq, bl-istess mezzi li kienu jużaw 
is-soltu biex jikkomunikaw mal-utenti 
finali. F'dan il-każ, dik l-informazzjoni 
għandhom jipprovduha l-awtoritajiet 
pubbliċi rilevanti lill-provdituri tal-
komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 
f'format standardizzat u fost l-oħrajn 
għandha tkopri dawn is-suġġetti:

imħassar

a) l-aktar użu komuni tas-servizzi tal-
komunikazzjoni elettronika biex wieħed 
jidħol f'attivitajiet illegali jew ixerred 
kontenut dannuż, b'mod partikolari fejn 
dan jista' jippreġudika r-rispett għad-
drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn, inkluż 
ksur tad-drittijiet tal-protezzjoni tad-dejta, 
id-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati, u 
l-konsegwenzi legali tagħhom; u

b) il-mezzi ta' protezzjoni mir-riskji għas-
sigurtà personali u mill-aċċess illegali 
għad-dejta personali meta jintużaw is-
servizzi tal-komunikazzjoni elettronika.

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-veloċità tad-dejta attwalment 
disponibbli biex ittella' u tniżżel id-dejta 
fil-lok ewlieni tal-utneti aħħari, inkluż ċifri 
attwali għal meded tal-veloċità, medji tal-

(b) il-veloċità tad-dejta attwalment 
disponibbli biex ittella’ u tniżżel id-dejta 
fil-lok ewlieni tal-utent aħħari, inkluż ċifri 
minimi garantiti għal meded tal-veloċità, 
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veloċità u veloċità fis-sigħat tal-akbar 
traffiku, inkluż l-impatt potenzjali tal-fatt li 
jiġi permess l-aċċess lil partijiet terzi 
permezz ta' netwerk taż-żona lokali bir-
radju;

medji tal-veloċità u veloċità fis-sigħat tal-
akbar traffiku, inkluż l-impatt potenzjali 
tal-fatt li jiġi permess l-aċċess lil partijiet 
terzi permezz ta’ netwerk taż-żona lokali 
bir-radju;

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa għal perjodu ta' żmien mhux 
determinat minn [date entry into force of 
the Regulation], biex tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikoli 17(2) u 19(5)

(2) Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa għal perjodu ta’ żmien mhux 
determinat minn [data tad-dħul fis-seħħ 
tar-Regolament], biex tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 17(2), l-Artikolu 
19(5) u l-Artikolu 23(5).

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 17(2) u 19(5) tista' titneħħa f'kull 
waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill. Deċiżjoni ta' delega tista' ttemm 
id-delega tas-setgħat imsemmija f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li diġà jkunu fis-seħħ.

(3) Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 17(2), l-Artikolu 19(5) u l-
Artikolu 23(5), tista’ tiġi rrevokata f’kull 
waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-
Kunsill. Deċiżjoni ta' delega tista' ttemm 
id-delega tas-setgħat imsemmija f'dik id-
deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ fil-
jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-
Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew 
f'data aktar tard speċifikata fih. Din ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati li diġà jkunu fis-seħħ.
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Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Att delegat adottat skont l-
Artikolu 17(2) u l-Artikolu 19(5) għandu 
jidħol fis-seħħ biss jekk ma jkunx hemm 
oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew 
mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika 
ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill jew jekk, qabel jiskadi dak il-
perjodu, il-Parlament Ewropew kif ukoll il-
Kunsill ikunu infurmaw it-tnejn li huma 
lill-Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

(5) Att delegat adottat skont l-
Artikolu 17(2), l-Artikolu 19(5) u l-
Artikolu 23(5) għandu jidħol fis-seħħ biss 
jekk ma jkunx hemm oġġezzjoni mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi 
żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew 
jekk, qabel jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill 
ikunu infurmaw it-tnejn li huma lill-
Kummissjoni li mhux se joġġezzjonaw. 
Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b'xahrejn 
fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew 
tal-Kunsill.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness II

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ANNESS II imħassar

IL-PARAMETRI MINIMI TAL-
PRODOTTI EWROPEJ TAL-
KONNETTIVITÀ B'SERVIZZ TA' 
KWALITÀ ŻGURAT (ASQ)

L-elementi tan-netwerk u informazzjoni 
relatata:

– Trid tingħata deskrizzjoni tal-prodott 
tal-konnettività fuq netwerk fiss, inklużi 
karatteristiċi tekniċi u l-adozzjoni ta' kull 
standard rilevanti.

Il-funzjonalitajiet tan-netwerk:

– il-ftehim tal-konnettività jiżgura l-
Kwalità tas-Servizzi minn tarf sa tarf, 
skont parametri speċifikati komuni li 
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jippermettu l-provdiment ta' mill-inqas 
dawn il-klassijiet ta' servizzi:

– li jsiru telefonati bil-vuċi u bil-vidjow;

– li jitwassal kontenut awdjoviżiv; u

–jintużaw applikazzjonijiet kritiċi tad-
dejta.
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