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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(7) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

li jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u 

kontenut, u biex jużaw u jipprovdu 

applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla 

tagħhom, l-utenti aħħarin għandhom ikunu 

liberi li jiftiehmu ma' fornituri ta' servizzi 

ta' aċċess għall-internet fuq tariffi għal 

volumi u veloċitajiet speċifiċi tad-data tas-

servizz ta' aċċess għall-internet. Tali 

ftehimiet, kif ukoll kwalunkwe prattiki 

kummerċjali ta' fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet, ma għandhomx 

jillimitaw l-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet 

u b'hekk jiġu evitati d-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament dwar is-salvagwardja 

tal-aċċess għal internet miftuħ. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 

awtoritajiet kompetenti oħra għandu 

jkollhom is-setgħa li jintervjenu kontra 

ftehimiet jew prattiki kummerċjali li, 

minħabba l-iskala tagħhom, iwasslu għal 

sitwazzjonijiet fejn l-għażla tal-utenti 

aħħarin, fil-prattika, titnaqqas b'mod 

materjali. Għal dan il-għan, il-

valutazzjoni tal-ftehimiet u l-prattiki 

kummerċjali għandha, fost l-oħrajn, tieħu 

kont tal-pożizzjonijiet rispettivi fis-suq ta' 

dawk il-fornituri tas-servizzi ta' aċċess 

għall-internet, u tal-fornituri tal-kontenut, 

l-applikazzjonijiet u s-servizzi, li huma 

involuti. L-awtoritajiet kompetenti 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

(7) Sabiex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom 

li jaċċessaw u jxerrdu informazzjoni u 

kontenut, u biex jużaw u jipprovdu 

applikazzjonijiet u servizzi tal-għażla 

tagħhom, l-utenti aħħarin għandhom ikunu 

liberi li jiftiehmu ma' fornituri ta' servizzi 

ta' aċċess għall-internet fuq tariffi għal 

volumi u veloċitajiet speċifiċi tad-data tas-

servizz ta' aċċess għall-internet. Tali 

ftehimiet, kif ukoll kwalunkwe prattiki 

kummerċjali ta' fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet, ma għandhomx 

jillimitaw l-eżerċizzju ta' dawk id-drittijiet 

u b'hekk jiġu evitati d-dispożizzjonijiet ta' 

dan ir-Regolament dwar is-salvagwardja 

tal-aċċess għal internet miftuħ. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali u 

awtoritajiet kompetenti oħra għandu 

jkollhom is-setgħa li jintervjenu kontra 

ftehimiet jew prattiki kummerċjali li 

jwasslu għal sitwazzjonijiet fejn l-għażla 

tal-utenti aħħarin, fil-prattika, titnaqqas 

b'mod materjali. L-awtoritajiet kompetenti 

regolatorji nazzjonali u awtoritajiet 

kompetenti oħrajn għandhom, bħala parti 

mill-funzjoni tagħhom ta' monitoraġġ u 

infurzar, jiġu meħtieġa jintervjenu meta l-

ftehimiet jew il-prattiki kummerċjali 

jwasslu biex l-essenza tad-drittijiet tal-

utenti aħħarin tiddgħajjef. 
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kompetenti oħrajn għandhom, bħala parti 

mill-funzjoni tagħhom ta' monitoraġġ u 

infurzar, jiġu meħtieġa jintervjenu meta l-

ftehimiet jew il-prattiki kummerċjali 

jwasslu biex l-essenza tad-drittijiet tal-

utenti aħħarin tiddgħajjef. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Il-libertà li tirċievi jew tagħti informazzjoni, jew hija protetta jew mhijiex. Li din titħalla, fl-

ewwel istanza, f’idejn ir-regolaturi tat-telekoms nazzjonali biex jiddeterminaw jekk dan id-

dritt fundamentali nkisirx biżżejjed li jkun jeħtieġ intervent ma tilħaqx l-istandards li ċ-

ċittadini Ewropej jeżiġu kif inhu xieraq. 

Għall-istess raġuni, is-sentenza li ġejja li tirreferi għall-pożizzjoni tas-suq għandha titħassar. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

traffiku hu li jsir kontribut għal użu 

effiċjenti ta' riżorsi tan-netwerk u għal 

ottimizzazzjoni tal-kwalità globali tat-

trasmissjoni b'reazzjoni għar-rekwiżiti tal-

kwalità teknika oġġettivament differenti 

tas-servizz ta' kategoriji speċifiċi ta' 

traffiku, u għaldaqstant tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet u s-servizzi trasmessi . Il-

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku li 

jiġu applikati mill-fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet għandhom ikunu 

trasparenti, nondiskriminatorji u 

proporzjonati, u ma għandhomx ikunu 

bbażati fuq konsiderazzjonijiet 

kummerċjali. Ir-rekwiżit li l-miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku jkunu 

nondiskriminatorji ma jeskludix li, bil-għan 

li tiġi ottimizzata l-kwalità globali tat-

trasmissjoni, il-fornituri tas-servizzi ta' 

aċċess għall-internet jimplimentaw miżuri 

ta' ġestjoni tat-traffiku li jagħmlu 

differenza bejn kategoriji oġġettivament 

differenti ta' traffiku. Bil-għan li jiġu 

ottimizzati l-kwalità globali u l-esperjenza 

tal-utent, kwalunkwe differenzjazzjoni ta' 

dan it-tip għandha tiġi permessa biss 

abbażi ta' rekwiżiti oġġettivament 

differenti għall-kwalità teknika tas-servizz 

(pereżempju, f'termini ta' latenza, jitter, 

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

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

traffiku hu li jsir kontribut għal użu 

effiċjenti ta' riżorsi tan-netwerk u għal 

ottimizzazzjoni tal-kwalità globali tat-

trażmissjoni b'reazzjoni għar-rekwiżiti 

oġġettivi ta' traffiku, u għaldaqstant tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet u s-servizzi 

trasmessi . Il-miżuri raġonevoli ta' ġestjoni 

tat-traffiku li jiġu applikati mill-fornituri ta' 

servizzi ta' aċċess għall-internet għandhom 

ikunu trasparenti, nondiskriminatorji u 

proporzjonati, u ma għandhomx ikunu 

bbażati fuq konsiderazzjonijiet 

kummerċjali. Ir-rekwiżit li l-miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku jkunu 

nondiskriminatorji ma jeskludix li, bil-għan 

li tiġi ottimizzata l-kwalità globali tat-

trażmissjoni, il-fornituri tas-servizzi ta' 

aċċess għall-internet jimplimentaw miżuri 

ta' ġestjoni tat-traffiku. Bil-għan li jiġu 

ottimizzati l-kwalità globali u l-esperjenza 

tal-utent, kwalunkwe miżura tal-ġestjoni 

tat-traffiku għandha tiġi permessa biss 

abbażi ta' rekwiżiti oġġettivament 

differenti (pereżempju, f'termini ta' latenza, 

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

u mhux abbażi ta' konsiderazzjonijiet 

kummerċjali. Tali miżuri għandhom ikunu 

proporzjonati fir-rigward tal-għan tal-

ġestjoni tan-netwerk speċifiku in 

kwistjoni. Tali miżuri m'għandhomx 
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kategoriji speċifiċi tat-traffiku, u mhux 

abbażi ta' konsiderazzjonijiet kummerċjali. 

Tali miżuri ta' differenzjazzjoni għandhom 

ikunu proporzjonati fir-rigward tal-għan ta' 

ottimizzazzjoni tal-kwalità globali u 

għandhom jittrattaw it-traffiku 

ekwivalenti bl-istess mod. Tali miżuri 

m'għandhomx jinżammu aktar fit-tul minn 

dak li jkun meħtieġ. 

jinżammu aktar fit-tul minn dak li jkun 

meħtieġ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni: 

It-test tal-Kunsill fl-ewwel qari jikkontradixxi lilu nnifsu bejn li jappoġġja differenzjazzjoni 

permanenti bejn il-“kategoriji” differenti tad-data fuq naħa, u rekwiżit li tali miżuri 

(permanenti) jkunu biss permissibbli jekk jinżammu għal mhux aktar min-“neċessarju” fuq l-

oħra. Jekk le, it-traffiku kriptat, peress li huwa kategorija mhux identifikata, jispiċċa jiġi 

ddiskriminat. 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

tali miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-

traffiku jistgħu wkoll ikunu meħtieġa 

għall-prevenzjoni tal-konġestjoni 

imminenti tan-netwerk, jiġifieri 

sitwazzjonijiet fejn tkun ser isseħħ 

konġestjoni, u biex itaffu l-effetti tal-

konġestjoni tan-netwerk, fejn tali 

konġestjoni sseħħ biss temporanjament jew 

f'ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-prinċipju tal-

proporzjonalità jeħtieġ li l-miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku bbażati fuq dik l-

eċċezzjoni jittrattaw il-kategoriji 

ekwivalenti tat-traffiku bl-istess mod. Il-

konġestjoni temporanja għandha tinftiehem 

li tirreferi għal sitwazzjonijiet speċifiċi fuq 

perijodu ta' żmien qasir, fejn żieda f'daqqa 

fin-numru ta' utenti minbarra l-utenti 

regolari, jew żieda f'daqqa fid-domanda 

għal kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi speċifiċi tista' tfawwar il-kapaċità 

ta' trasmissjoni ta' xi elementi tan-netwerk 

u l-bqija tan-netwerk issir inqas reattiva. 

Konġestjoni temporanja tista' sseħħ 

speċjalment f'netwerks mobbli, li huma 

soġġetti għal kondizzjonijiet aktar 

varjabbli, bħal ostakli fiżiċi, inqas 

kopertura fuq ġewwa, jew numru varjabbli 

ta' utenti attivi bi bdil fil-pożizzjoni. 

Filwaqt li jista' jkun prevedibbli li tali 

konġestjoni temporanja tista' sseħħ minn 

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

tali miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-

traffiku jistgħu wkoll ikunu meħtieġa jtaffu 

l-effetti tal-konġestjoni tan-netwerk, fejn 

tali konġestjoni sseħħ biss temporanjament 

jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali. Il-prinċipju 

tal-proporzjonalità jeħtieġ li l-miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku bbażati fuq dik l-

eċċezzjoni jittrattaw il-kategoriji 

ekwivalenti tat-traffiku bl-istess mod. Il-

konġestjoni temporanja għandha tinftiehem 

li tirreferi għal sitwazzjonijiet speċifiċi fuq 

perijodu ta' żmien qasir, fejn żieda f'daqqa 

fin-numru ta' utenti minbarra l-utenti 

regolari, jew żieda f'daqqa fid-domanda 

għal kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi speċifiċi tista' tfawwar il-kapaċità 

ta' trażmissjoni ta' xi elementi tan-netwerk 

u l-bqija tan-netwerk issir inqas reattiva. 

Konġestjoni temporanja tista' sseħħ 

speċjalment f'netwerks mobbli, li huma 

soġġetti għal kondizzjonijiet aktar 

varjabbli, bħal ostakli fiżiċi, inqas 

kopertura fuq ġewwa, jew numru varjabbli 

ta' utenti attivi bi bdil fil-pożizzjoni. 

Filwaqt li jista' jkun prevedibbli li tali 

konġestjoni temporanja tista' sseħħ minn 

żmien għal żmien f'ċerti punti fin-netwerk, 

b'tali mod li ma tistax titqies bħala 

eċċezzjonali, din ma tistax isseħħ daqshekk 

sspiss jew għal perijodi li tant ikunu 
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żmien għal żmien f'ċerti punti fin-netwerk, 

b'tali mod li ma tistax titqies bħala 

eċċezzjonali, din ma tistax isseħħ daqshekk 

sspiss jew għal perijodi li tant ikunu 

estensivi li l-espansjoni tal-kapaċità tkun 

ekonomikament ġustifikata. Il-konġestjoni 

eċċezzjonali għandha tinftiehem li tirreferi 

għal sitwazzjonijiet imprevedibbli u 

inevitabbli ta’ konġestjoni, kemm fin-

netwerks mobbli kif ukoll f'dawk fissi. 

Kawżi possibbli ta' dawk is-sitwazzjonijiet 

jinkludu ħsara teknika bħal nuqqas ta' 

disponibbiltà fis-servizz minħabba kejbils 

miksurin jew elementi oħrajn tal-

infrastruttura, bidliet mhux mistennija fir-

routing tat-traffiku jew żidiet kbar fit-

traffiku tan-netwerk minħabba emerġenza 

jew sitwazzjonijiet oħrajn lil hinn mill-

kontroll tal-fornitur ta' servizz ta' aċċess 

għall-internet. Dawn il-problemi fil-

konġestjoni x’aktarx li ma jkunux 

frekwenti iżda jistgħu jkunu gravi, u mhux 

neċessarjament ikunu għal tul ta' żmien 

qasir. Il-ħtieġa li jiġu applikati miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku li jmorru lil hinn mill-

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku 

sabiex jiġu evitati jew mitigati l-effetti ta' 

konġestjoni temporanja jew eċċezzjonali 

tan-netwerk, ma għandhiex tagħti lill-

fornituri tas-servizzi ta' aċċess għall-

internet il-possibbiltà li jevadu l-

projbizzjoni ġenerali li jimblukkaw, 

inaqqsu l-veloċità, ibiddlu, jirrestrinġu, 

jinterferixxu, jiddegradaw jew 

jiddiskriminaw bejn kontenut, 

applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew 

kategoriji speċifiċi tagħhom. Konġestjoni 

tan-netwerk rikorrenti u aktar dejjiema li la 

tkun eċċezzjonali u lanqas temporanja ma 

għandhiex tibbenefika minn dik l-

eċċezzjoni iżda għandha pjuttost tiġi 

trattata permezz ta' espansjoni tal-kapaċità 

tan-netwerk. 

estensivi li l-espansjoni tal-kapaċità tkun 

ekonomikament ġustifikata. Il-konġestjoni 

eċċezzjonali għandha tinftiehem li tirreferi 

għal sitwazzjonijiet imprevedibbli u 

inevitabbli ta’ konġestjoni, kemm fin-

netwerks mobbli kif ukoll f'dawk fissi. 

Kawżi possibbli ta' dawk is-sitwazzjonijiet 

jinkludu ħsara teknika bħal nuqqas ta' 

disponibbiltà fis-servizz minħabba kejbils 

miksurin jew elementi oħrajn tal-

infrastruttura, bidliet mhux mistennija fir-

routing tat-traffiku jew żidiet kbar fit-

traffiku tan-netwerk minħabba emerġenza 

jew sitwazzjonijiet oħrajn lil hinn mill-

kontroll tal-fornitur ta' servizz ta' aċċess 

għall-internet. Dawn il-problemi fil-

konġestjoni x’aktarx li ma jkunux 

frekwenti iżda jistgħu jkunu gravi, u mhux 

neċessarjament ikunu għal tul ta' żmien 

qasir. Il-ħtieġa li jiġu applikati miżuri ta' 

ġestjoni tat-traffiku li jmorru lil hinn mill-

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku 

sabiex jiġu evitati jew mitigati l-effetti ta' 

konġestjoni temporanja jew eċċezzjonali 

tan-netwerk, ma għandhiex tagħti lill-

fornituri tas-servizzi ta' aċċess għall-

internet il-possibbiltà li jevadu l-

projbizzjoni ġenerali li jimblukkaw, 

inaqqsu l-veloċità, ibiddlu, jirrestrinġu, 

jinterferixxu, jiddegradaw jew 

jiddiskriminaw bejn kontenut, 

applikazzjonijiet jew servizzi speċifiċi, jew 

kategoriji speċifiċi tagħhom. Konġestjoni 

tan-netwerk rikorrenti u aktar dejjiema li la 

tkun eċċezzjonali u lanqas temporanja ma 

għandhiex tibbenefika minn dik l-

eċċezzjoni iżda għandha pjuttost tiġi 

trattata permezz ta' espansjoni tal-kapaċità 

tan-netwerk. 

Or. en 
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Ġustifikazzjoni: 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to"prevent" any kind of congestion, not just temporary or 

exceptional congestion. This vastly increases the range of cases in which ISPs can engage in 

blocking/discrimination of applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(16) Hemm domanda min-naħa tal-

fornituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u 

s-servizzi biex ikunu jistgħu jipprovdu 

servizzi ta' komunikazzjoni elettronika li 

mhumiex servizzi ta' aċċess għall-internet, 

li għalihom ikunu meħtieġa livelli speċifiċi 

ta' kwalità, li mhumiex garantiti mis-

servizzi ta' aċċess għall-internet. Dawn il-

livelli speċifiċi ta' kwalità huma, 

pereżempju, meħtieġa minn xi servizzi li 

jwieġbu għal interess pubbliku jew minn xi 

servizzi ta' komunikazzjoni ġodda minn 

magna għal oħra. Il-fornituri tal-

komunikazzjoni elettronika għall-pubbliku, 

inklużi l-fornituri ta' servizzi ta' aċċess 

għall-internet, u l-fornituri ta' kontenut, 

applikazzjonijiet u servizzi għandhom 

ikunu liberi li joffru servizzi għajr servizzi 

ta' aċċess għall-internet li jiġu ottimizzati 

għal kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, 

meta l-ottimizzazzjoni tkun meħtieġa 

sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi 

għal livell speċifiku ta' kwalità. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jivverifikaw jekk u sa fejn tali 

ottimizzazzjoni tkun oġġettivament 

meħtieġa biex tiġi żgurata karatteristika 

ewlenija waħda jew iktar tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet jew is-servizzi u biex l-

(16) Hemm domanda min-naħa tal-

fornituri tal-kontenut, l-applikazzjonijiet u 

s-servizzi biex ikunu jistgħu jipprovdu 

servizzi ta' komunikazzjoni elettronika li 

mhumiex servizzi ta' aċċess għall-internet, 

li għalihom ikunu meħtieġa livelli speċifiċi 

ta' kwalità, li ma jistgħux jiġu pprovduti 

mis-servizzi ta' aċċess għall-internet. Dawn 

il-livelli speċifiċi ta' kwalità huma, 

pereżempju, essenzjali biex joperaw xi 

servizzi li jwieġbu għal interess pubbliku 

jew xi servizzi ta' komunikazzjoni ġodda 

minn magna għal oħra. Il-fornituri tal-

komunikazzjoni elettronika għall-pubbliku, 

inklużi l-fornituri ta' servizzi ta' aċċess 

għall-internet, u l-fornituri ta' kontenut, 

applikazzjonijiet u servizzi għandhom 

ikunu liberi li joffru tali servizzi għajr 

servizzi ta' aċċess għall-internet li jiġu 

ottimizzati għal kontenut, applikazzjonijiet 

jew servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, 

meta l-ottimizzazzjoni tkun essenzjali 

sabiex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi 

għal livell speċifiku ta' kwalità. L-

awtoritajiet regolatorji nazzjonali 

għandhom jivverifikaw jekk u sa fejn tali 

ottimizzazzjoni tkun oġġettivament 

meħtieġa biex jiġi żgurat it-tħaddim tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-

servizzi, pjuttost milli jingħataw biss 
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utenti aħħarin ikunu jistgħu jingħataw 

garanzija tal-kwalità korrispondenti, 

pjuttost milli jingħataw biss prijorità 

ġenerali fuq kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi komparabbli disponibbli permezz 

tas-servizz tal-aċċess għall-internet u 

b'hekk jiġu evitati d-dispożizzjonijiet dwar 

il-miżuri ta' ġestjoni tat-traffiku li 

japplikaw għas-servizzi ta' aċċess għall-

internet. 

prijorità ġenerali fuq kontenut, 

applikazzjonijiet jew servizzi komparabbli 

disponibbli permezz tas-servizz tal-aċċess 

għall-internet u b'hekk jiġu evitati d-

dispożizzjonijiet dwar il-miżuri ta' ġestjoni 

tat-traffiku li japplikaw għas-servizzi ta' 

aċċess għall-internet. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

It-test tal-Kunsill fl-ewwel qari huwa kontradittorju. Jekk “kontenut, applikazzjonijiet u 

servizzi komparabbli” huma disponibbli permezz tas-servizz tal-aċċess tal-internet, dawn is-

servizzi speċjalizzati qed jiġu offruti vantaġġ kompetittiv – eżattament kuntrarju għall-

intenzjoni ddikjarata tal-abbozz ta’ Regolament. L-emenda tfittex li ssolvi din il-

kontradizzjoni. L-użu tal-kelma “essenzjali” jfittex li jirrifletti l-loġika tar-rekwiżit għal 

“kwalità miżjuda minn tarf sa tarf” appoġġjat mill-Parlament fl-ewwel qari (ara l-

Artikolu 2(15)). 
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21.10.2015 A8-0300/18 

Emenda  18 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Premessa 17 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

servizzi oħra jkollhom impatt negattiv fuq 

id-disponibbiltà jew il-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet tal-utenti 

aħħarin, għandha tiġi żgurata biżżejjed 

kapaċità. Il-fornituri ta' komunikazzjoni 

elettronika għall-pubbliku, inklużi l-

fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet 

ma għandhomx, għalhekk, joffru servizzi 

oħrajn ta' dan it-tip, jew jikkonkludu 

ftehimiet korrispondenti mal-fornituri tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi 

li jiffaċilitaw dawn it-tip ta' servizzi oħra, 

ħlief jekk il-kapaċità tan-netwerk tkun 

biżżejjed għall-għoti tagħhom flimkien ma' 

kwalunkwe servizz ta' aċċess għall-internet 

ipprovdut. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-

Regolament dwar il-ħarsien ta' aċċess għal 

internet miftuħ ma għandhomx jiġu evitati 

permezz ta' servizzi oħra li jistgħu jintużaw 

jew jiġu offruti bħala sostitut għal servizzi 

tal-aċċess għall-internet. Madankollu, is-

sempliċi fatt li s-servizzi korporattivi bħan-

netwerks privati virtwali jistgħu wkoll 

jagħtu aċċess għall-internet ma għandux 

iwassal li dawn jitqiesu bħala sostituzzjoni 

tas-servizzi ta' aċċess għall-internet dment 

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

fornitur tal-komunikazzjoni elettronika lill-

pubbliku jikkonforma mal-Artikolu 3(1) sa 

(4) ta' dan ir-Regolament u għalhekk ma 

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

servizzi oħra jkollhom impatt negattiv fuq 

id-disponibbiltà jew il-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet tal-utenti 

aħħarin, għandha tiġi żgurata biżżejjed 

kapaċità. Il-fornituri ta' komunikazzjoni 

elettronika għall-pubbliku, inklużi l-

fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-internet 

ma għandhomx, għalhekk, joffru servizzi 

oħrajn ta' dan it-tip, jew jikkonkludu 

ftehimiet korrispondenti mal-fornituri tal-

kontenut, l-applikazzjonijiet jew is-servizzi 

li jiffaċilitaw dawn it-tip ta' servizzi oħra, 

ħlief jekk il-kapaċità tan-netwerk tkun 

biżżejjed għall-għoti tagħhom flimkien ma' 

kwalunkwe servizz ta' aċċess għall-internet 

ipprovdut. Id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-

Regolament dwar il-ħarsien ta' aċċess għal 

internet miftuħ ma għandhomx jiġu evitati 

permezz ta' servizzi oħra li jistgħu jintużaw 

jew jiġu offruti bħala sostitut għal servizzi 

tal-aċċess għall-internet jew għal kontenut, 

applikazzjonijiet jew servizzi disponibbli 

b’servizzi tal-aċċess għall-internet. 

Madankollu, is-sempliċi fatt li s-servizzi 

korporattivi bħan-netwerks privati virtwali 

jistgħu wkoll jagħtu aċċess għall-internet 

ma għandux iwassal li dawn jitqiesu bħala 

sostituzzjoni tas-servizzi ta' aċċess għall-

internet dment li l-għoti ta' tali aċċess 

għall-internet minn fornitur tal-
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jistax jitqies bħala evażjoni ta' dawk id-

dispożizzjonijiet. L-għoti ta' tali servizzi 

għajr is-servizzi ta' aċċess għall-internet ma 

għandux ikun għad-detriment tad-

disponibbiltà u l-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet għall-

utenti aħħarin . F'netwerks mobbli, hu aktar 

diffiċli li jiġu antiċipati l-volumi tat-

traffiku f'ċellula tar-radju partikolari 

minħabba n-numru varjabbli ta' utenti 

aħħarin attivi, u għal din ir-raġuni, 

f'ċirkostanzi imprevedibbli, jista' jseħħ 

impatt fuq il-kwalità tas-servizz ta' aċċess 

għall-internet għall-utenti aħħarin. 

komunikazzjoni elettronika lill-pubbliku 

jikkonforma mal-Artikolu 3(1) sa (4) ta' 

dan ir-Regolament u għalhekk ma jistax 

jitqies bħala evażjoni ta' dawk id-

dispożizzjonijiet. L-għoti ta' tali servizzi 

għajr is-servizzi ta' aċċess għall-internet ma 

għandux ikun għad-detriment tad-

disponibbiltà u l-kwalità ġenerali tas-

servizzi ta' aċċess għall-internet għall-

utenti aħħarin . F'netwerks mobbli, hu aktar 

diffiċli li jiġu antiċipati l-volumi tat-

traffiku f'ċellula tar-radju partikolari 

minħabba n-numru varjabbli ta' utenti 

aħħarin attivi, u għal din ir-raġuni, 

f'ċirkostanzi imprevedibbli, jista' jseħħ 

impatt fuq il-kwalità tas-servizz ta' aċċess 

għall-internet għall-utenti aħħarin. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din tikkonforma din il-premessa mal-emendi għall-Premessa 16. 
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21.10.2015 A8-0300/19 

Emenda  19 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

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

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

prinċipju li skontu t-traffiku kollu tal-

internet jiġi ttrattat b’mod ugwali, 

mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni 

jew interferenza, b’mod indipendenti 

minn min jibagħtu, minn min jirċevih, it-

tip, il-kontenut, it-tagħmir, is-servizz jew 

l-applikazzjoni tiegħu; 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Din it-taqsima teżisti minħabba l-intenzjoni li jiġi żgurat it-trattament newtrali tat-traffiku tal-

internet u l-kwistjoni tal-eżistenza ta’ prinċipju tan-newtralità tal-internet diġà ġiet solvuta 

fil-leġiżlazzjoni primarja tal-Istati Membri u f’leġiżlazzjoni oħra jew ekwivalenti madwar id-

dinja.  
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21.10.2015 A8-0300/20 

Emenda  20 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 2 – subparagrafu 2 – punt 2 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

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

tfisser servizz tal-komunikazzjoni 

elettronika disponibbli għall-pubbliku li 

jipprovdi konnettività mal-internet, u allura 

konnettività bejn kull punt finali virtwali 

tal-internet, irrispettivament mit-teknoloġiji 

jew it-tagħmir terminali tan-netwerk użati; 

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

tfisser servizz tal-komunikazzjoni 

elettronika disponibbli għall-pubbliku li 

jipprovdi konnettività mal-internet skont il-

prinċipju tan-newtralità tal-internet, u 

allura konnettività bejn kull punt finali 

virtwali tal-internet, irrispettivament mit-

teknoloġiji jew it-tagħmir terminali tan-

netwerk użati; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0300/21 

Emenda  21 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0300/2015 
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Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 2 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

2. Ftehimiet bejn fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet u utenti aħħarin dwar 

kondizzjonijiet kummerċjali u tekniċi u l-

karatteristiċi ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet bħall-prezz, il-volumi jew il-

veloċità tad-data, u kwalunkwe prattika 

kummerċjali mwettqa mill-fornituri ta' 

servizzi ta' aċċess għall-internet, ma 

għandhomx jillimitaw l-eżerċizzju tad-

drittijiet tal-utenti aħħarin stipulati fil-

paragrafu 1. 

2. Ftehimiet bejn fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet u utenti aħħarin dwar 

kondizzjonijiet kummerċjali u tekniċi u l-

karatteristiċi ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet bħall-prezz, il-volumi jew il-

veloċità tad-data, u kwalunkwe prattika 

kummerċjali mwettqa mill-fornituri ta' 

servizzi ta' aċċess għall-internet, ma 

għandhomx jillimitaw l-eżerċizzju tad-

drittijiet tal-utenti aħħarin stipulati fil-

paragrafu 1. Dan il-paragrafu m’għandux 

iżomm lill-Istati Membri milli jadottaw 

regolamenti addizzjonali fir-rigward tal-

prattiki li jeżentaw ċerti kontenut, 

applikazzjonijiet, jew servizzi jew 

kategoriji tagħhom mil-limiti fuq id-data. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Dan jiċċara l-pożizzjoni tan-negozjaturi rigward il-kapaċità tal-Istati Membri li jieħdu 

azzjoni biex jipproteġu kontra d-diskriminazzjoni abbażi tal-limiti u l-ispejjeż tal-

iddawnlowdjar, bħar-rata żero. 
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21.10.2015 A8-0300/22 

Emenda  22 

Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 40+ 

 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari A8-0300/2015 

Pilar del Castillo Vera 

Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

L-ewwel subparagrafu ma għandux 

jipprevjeni lill-fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet milli jimplimentaw 

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku. 

Sabiex jitqiesu raġonevoli, dawn il-miżuri 

għandhom ikunu trasparenti, 

nondiskriminatorji u proporzjonati, u ma 

għandhomx ikunu msejsa fuq 

kunsiderazzjonijiet kummerċjali iżda fuq 

rekwiżiti oġġettivament differenti għall-

kwalità teknika tas-servizz ta' kategoriji 

speċifiċi tat-traffiku. Miżuri bħal dawn 

m'għandhomx jissorveljaw il-kontenut 

speċifiku u ma għandhomx jinżammu għal 

aktar żmien milli jkun meħtieġ. 

L-ewwel subparagrafu ma għandux 

jipprevjeni lill-fornituri ta' servizzi ta' 

aċċess għall-internet milli jimplimentaw 

miżuri raġonevoli ta' ġestjoni tat-traffiku. 

Sabiex jitqiesu raġonevoli, dawn il-miżuri 

għandhom ikunu trasparenti, 

nondiskriminatorji u proporzjonati, u ma 

għandhomx ikunu msejsa fuq 

kunsiderazzjonijiet kummerċjali. Miżuri 

bħal dawn m'għandhomx jissorveljaw il-

kontenut speċifiku u ma għandhomx 

jinżammu għal aktar żmien milli jkun 

meħtieġ. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

This amendment seeks to resolve two issues: 

Firstly, it is inconsistent to state that traffic management “measures should not be maintained 

as long as necessary” and that they should be “without discrimination”, at the same time as 

establishing an overarching rule that, by default, different categories can always be treated 

differently. Moreover, allowing ISPs to discriminate among classes of applications under 

Article 3(3) subparagraph 2 contradicts Article 3(3) subparagraph 3, which clearly states 

that "discriminating among categories" of content, applications, or services are "traffic 

management measures going beyond those measures set out" in Article 3(3), subparagraph 2. 

That suggests that the drafters wanted to allow discrimination among classes of applications 
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ONLY in the specific cases of exceptions specified in Article 3(3), subparagraph 3, (a)-(c). 

Secondly: The categorisation is only possible if the internet provider has the ability to 

categorise traffic. So, for example, the category into which encrypted data should be put 

cannot be ascertained. Encryption is crucial for online security and it has been estimated 

that, by next year, half of internet traffic will be encrypted (see 

http://fortune.com/2015/04/30/netflix-internet-traffic-encrypted/). If this exception is widely 

used, internet companies and users will have a choice – the slow lane or the unsafe lane. 

Furthermore, there will be a de facto discrimination in favour of large video sources 

(YouTube or Netflix, for instance), where the service provider's (encrypted) traffic will be 

assumed to be video given its origin while videos from smaller sites (blogs, political parties, 

etc) will be downgraded.  
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Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 40+ 
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Suq uniku Ewropew għall-komunikazzjoni elettronika 

10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 3 – subparagrafu 3 – punt c 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

(c) tiġi pprevenuta konġestjoni imminenti 

tan-netwerk u jittaffew l-effetti ta' 

konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja 

tan-netwerk, sakemm il-kategoriji 

ekwivalenti tat-traffiku jiġu trattati bl-istess 

mod, 

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

konġestjoni eċċezzjonali jew temporanja 

tan-netwerk, sakemm il-kategoriji 

ekwivalenti tat-traffiku jiġu trattati bl-istess 

mod. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

The provision on impending congestion is unnecessary and it will be difficult to interpret. 

ISPs are only allowed to engage in blocking or discrimination or applications or classes of 

applications to "mitigate" congestion under Art. 3(3), subparagraph 3 (c) if the congestion is 

"temporary" or „exceptional.“ These terms have been defined carefully to ensure that these 

situations remain the exception, rather than the rule. The current version of the recital allows 

ISPs to use these intrusive measures to 

"prevent" any kind of congestion, not just temporary or exceptional congestion. This vastly 

increases the range of cases in which ISPs can engage in blocking/discrimination of 

applications or classes of applications to manage congestion: 

(1) it allows ISPs to use these measures before congestion has even occurred (all under the 

guise of preventing impending congestion). 

(2) it allows ISPs to use these measures to prevent any kind of congestion, allowing ISPs to do 

an endrun around the careful protections that were built into the definitions of "temporary" 

and "exceptional." 
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Marietje Schaake, Michel Reimon, and others 40+ 
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10788/2/2015 – C8-0294/2015 – 2013/0309(COD) 

Pożizzjoni tal-Kunsill 

Artikolu 3 – paragrafu 5 

 

 

Pożizzjoni tal-Kunsill Emenda 

5. Il-fornituri tal-komunikazzjoni 

elettronika lill-pubbliku, inklużi l-fornituri 

ta' servizzi ta' aċċess għall-internet, u l-

fornituri ta' kontenut, applikazzjonijiet u 

servizzi għandhom ikunu liberi li joffru 

servizzi għajr servizzi ta' aċċess għall-

internet li jitħaddmu bl-aħjar mod għal 

kontenut, applikazzjonijiet jew servizzi 

speċifiċi, jew taħlita tagħhom, meta t-

tħaddim bl-aħjar mod ikun meħtieġ sabiex 

jitħarsu r-rekwiżiti tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet jew is-servizzi għal livell 

speċifiku ta' kwalità.  

5. Il-fornituri tal-komunikazzjoni 

elettronika għall-pubbliku, inklużi l-

fornituri ta' servizzi ta' aċċess għall-

internet, u l-fornituri ta' kontenut, 

applikazzjonijiet u servizzi għandhom 

ikunu liberi li joffru servizzi li ma jistgħux 

jiġu offruti permezz ta’ servizzi ta' aċċess 

għall-internet li jitħaddmu bl-aħjar mod 

għal kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi speċifiċi, jew taħlita tagħhom, 

meta t-tħaddim bl-aħjar mod ikun meħtieġ 

sabiex jitħarsu r-rekwiżiti tal-kontenut, l-

applikazzjonijiet jew is-servizzi għal livell 

speċifiku ta' kwalità. Il-fornituri tal-aċċess 

għall-internet lill-utenti finali 

m'għandhomx jiddiskriminaw bejn 

servizzi u applikazzjonijiet funzjonalment 

ekwivalenti. 

Il-fornituri ta' komunikazzjoni elettronika 

lill-pubbliku, inklużi l-fornituri ta' servizzi 

ta' aċċess għall-internet, jistgħu joffru jew 

jiffaċilitaw servizzi bħal dawn biss jekk il-

kapaċità tan-netwerk tkun biżżejjed biex 

jiġu pprovduti flimkien ma' kwalunkwe 

servizz ta' aċċess għall-internet ipprovdut. 

Servizzi bħal dawn ma għandhomx ikunu 

jistgħu jintużaw jew jiġu offruti bħala 

sostitut għal servizzi ta' aċċess għall-

internet, u ma għandhomx ikunu jagħmlu 

ħsara lid-disponibbiltà jew il-kwalità 

ġenerali tas-servizzi ta' aċċess għall-

Il-fornituri ta' komunikazzjoni elettronika 

lill-pubbliku, inklużi l-fornituri ta' servizzi 

ta' aċċess għall-internet, jistgħu joffru jew 

jiffaċilitaw servizzi bħal dawn biss jekk il-

kapaċità tan-netwerk tkun biżżejjed biex 

jiġu pprovduti flimkien ma' kwalunkwe 

servizz ta' aċċess għall-internet ipprovdut. 

Servizzi bħal dawn ma għandhomx ikunu 

jistgħu jintużaw jew jiġu offruti bħala 

sostitut għal servizzi ta' aċċess għall-

internet jew kontenut, applikazzjonijiet jew 

servizzi disponibbli b’servizzi ta’ aċċess 

għall-internet, u ma għandhomx ikunu 
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internet għall-utenti aħħarin. jagħmlu ħsara lid-disponibbiltà jew il-

kwalità ġenerali tas-servizzi ta' aċċess 

għall-internet għall-utenti aħħarin. 

Or. en 

Ġustifikazzjoni 

Huwa kruċjali għal dan it-test li jkun ċar biex jimminimizza l-inċertezza u jipproteġi kontra 

mġiba antikompetittiva. 

 

 

 

 


